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BEVEZETÉS 

 

A Szigetközben több mint két évtizedes múltra tekint vissza natúrpark alapításának a gondolata. A 

natúrpark létesítése alternatívaként fogalmazódott meg egy szigetközi és csallóközi, határon 

átnyúló nemzeti park létrehozásával párhuzamosan az 1990-es években. E kezdeményezések 

mozgatórugója a Duna 1992. évi elterelése volt, ami a természeti környezet és a gazdálkodási 

lehetőségek drasztikus átalakulását, romlását eredményezte. 

2015-től a natúrparki kezdeményezés szakmai előkészítésének koordinációját dr. Pető Péter, a 

Győr–Moson–Sopron Megyei Közgyűlés alelnökének vezetésével, a több mint 140 térségi 

szervezetet és magánszemélyt tömörítő, térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezeti 

jelleggel működő Szigetköz Turizmusáért Egyesület, majd az időközben megalakuló és bejegyzésre 

kerülő Szigetköz Natúrpark Egyesület vállalta fel. 

 

A natúrparki névhasználati cím megszerzésének a témafelelős minisztérium részéről 

megfogalmazott feltétele egy natúrparki megalapozó szakmai háttértanulmány, s annak részeként 

egy fejlesztési koncepció elkészítése. 

 

Jelen szakmai tanulmány feladat kettős: 

 egyrészt a tervezett Szigetköz Natúrpark névhasználati címének megszerzését hivatott 

megalapozni; 

 másrészt szolgálja a térség helyi közösségei natúrparki és értéktudatosságának erősítését, s 

egyfajta sorvezetőként szolgál a natúrparki célok elérését biztosító intézkedések 

megvalósításához.  

 

Ennek megfelelően a tanulmánykészítés során figyelembe vettük „A magyarországi natúrparkok 

szakmai koncepciója – Szakmai és szervezeti-működési keretek meghatározása” című 

dokumentumban meghatározott tartalmi követelményeket. 

A natúrparki szakmai háttértanulmány részeként készített fejlesztési koncepció szerkezetében és 

szellemiségében is követi a „A magyarországi natúrparkok fejlesztési koncepciója 2015-2030” című 

szakmai dokumentumot. 

 

A Magyarország és Szlovákia közötti államhatár mentén elhelyezkedő térségben az elmúlt 

évtizedekben számos határon átnyúló együttműködés zajlott, kiemelten a természetvédelem 

szakterületen. Ezen partneri együttműködés, közös gondolkodás és tevékenység a natúrpark 

kapcsán is indokolt, ami a tervek között is szerepel. Az eltérő jogszabályi keretek miatt azonban 

jelen szakmai háttértanulmány csak a magyarországi részre vonatkozik, ugyanakkor a fejlesztési 

koncepcióban kiemelten kezeljük a határ szlovákiai oldalán lévő szervezetekkel, közösségekkel való 

együttműködést.  



Szigetköz Natúrpark – natúrparki megalapozó szakmai háttértanulmány (2017-2018) 
______________________________________________________________________________________ 

5 

 

1. A NATÚRPARK KEZDEMÉNYEZÉS BEMUTATÁSA 

 

1.1. A natúrpark létrehozásának előzményei  

 

A natúrpark alapításának gondolata a Szigetköz területén több mint két évtizedes múltra tekint 

vissza. Az egyik – kétségkívül lényeges – mozgatórugó a Duna évekig előkészített, majd 1992-ben 

bekövetkezett elterelése volt, amire a tervezett Bős (Gabčíkovo) – nagymarosi Vízlépcsőrendszer 

dunacsúni (Čunovo) duzzasztóműjének és bősi erőművi egységének üzembe helyezését követően 

került sor. Az Öreg-Duna medrében lefolyó víz mennyiségének drasztikus csökkenése a szigetközi 

mellékágrendszer kiszáradását eredményezte, s ezzel – meglehetősen paradox módon és átpolitizált 

formában – felhívva a figyelmet a térség gazdag, vízhez kötődő természeti örökségére és annak 

potenciális szerepére a térség fejlesztésében. Ennek a kereteit az elképzelések szerint egy nemzeti 

park vagy natúrpark adta volna. 

 

A tervezett Dunai Nemzeti Park létrehozásáról 1991 áprilisában országgyűlési határozat – 28/1991. 

(IV.30.) OGY határozat a Dunával kapcsolatos egyes nemzetközi környezetvédelmi feladatokról – 

lépett hatályba. Az országgyűlési határozat rendelkezett arról, hogy a Duna Bécs-Gönyű szakaszán, 

az érintett három ország (Ausztria, az akkori Csehszlovákia és Magyarország) együttműködésében 

nemzeti parkot kell létrehozni. Az OGY határozat végrehajtására még ugyanabban az évben 

Kormányhatározat (3406/1991) született. A működési területével érintett természetvédelmi 

szervezet, a Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai 1993-ban elkészítették a tervezett 

nemzeti park tervdokumentációját. A nemzeti park létrehozása az 1987-ben létesített Szigetközi 

Tájvédelmi Körzet szakmai alapokon álló területbővítésén alapult volna, másrészt szükségessé tette 

volna a szigetközi mellékágak vízutánpótlásának megoldását. 

A határon átnyúló nemzeti park – ekkor már Szigetköz–Csallóköz Nemzeti Park néven – tervezése 

helyi kezdeményezésen alapulva 2004-ben folytatódott. A kialakítására a Phare 2002 „környezet- és 

természetvédelem a szlovák-magyar határ mentén” program finanszírozásában megvalósíthatósági 

tanulmány is készült. 

A 2000-es évek első felében a nemzeti park alapításának szükségessége elsősorban azért merült fel, 

mert a térség természeti értékeinek megőrzésének helyzete – a vízlépcsővitában kialakult 

patthelyzet miatt, közvetlenül tapasztalva a természeti állapot romlását – nem volt megnyugtató a 

természetvédelmi civil szervezetek és az erre érzékeny magánszemélyek szemében. 

A nemzeti park 2004. évi tervezési folyamatával párhuzamosan, a környezet- és 

természetvédelemért felelős minisztérium részéről egy natúrpark létrehozására született javaslat1, 

ami – hatósági szerepkör betöltése nélkül – az ökogazdálkodás és az ökoturizmus megfelelő 

arányának alakulását hivatott segíteni. 

E kezdeményezések összefoglalásaként fontos hangsúlyozni, hogy a térség helyi közösségi minden 

esetben a természetvédelem és a térségfejlesztés harmonikus együttélését hangsúlyozták. A 

                                                 
1  Ekkor – 2004-ben – került be a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvénybe a natúrpark fogalma, továbbá az 

a szabály, hogy a natúrpark elnevezés használatához a természetvédelemért felelős miniszter adhat hozzájárulást. 



Szigetköz Natúrpark – natúrparki megalapozó szakmai háttértanulmány (2017-2018) 
______________________________________________________________________________________ 

6 

 

natúrpark kapcsán az az alapvető kérdés merült fel térségi szinten, hogy a natúrpark létesítése 

során is biztosított lesz-e az állami finanszírozás, ami lehetővé teszi a kitűzött célok elérését, így 

különösen a térség természeti örökségen alapuló fejlesztését. 

 

A fenti rendelkezésektől és kezdeményezésektől nem független, hogy az Országgyűlés 1991 

novemberében a Szigetköz természetvédelmi, környezetvédelmi, tájvédelmi és területfejlesztési 

kérdései témában is határozatot fogadott el (69/1991. (XI.6.) OGY határozat). Ebben rehabilitációs 

és fejlesztési koncepció, ökoturisztikai terv, valamint ökológiai alapelvű táj- és területfejlesztési 

tervek kidolgozásáról döntöttek az országgyűlési képviselők. 

1999-ben az akkori Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából, az akkori 

Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék koordinálásával 

területrendezési terv kidolgozása kezdődött meg a tervezett Dunai Nemzeti Park (Szigetköz) és 

térségére. 

 

A natúrpark előkészítése 2015-ben vett újabb lendületet, immár elsősorban a natúrparkoknak a táji 

együttműködésben rejlő térségfejlesztő szerepét előtérbe helyezve. A Győr–Moson–Sopron Megyei 

Közgyűlés és a Szigetköz - Felső-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács koordinálásával, natúrparki 

szakértők bekapcsolódásával számos szakmai fórumra, egyeztetésre, terepbejárásra, közösségépítő 

műhelyre, tájsétára került sort. 

E szakmai találkozók között fontos mérföldkő volt a 2015. június 26-án, Dunakilitin megtartott, a 

térség széles rétegeit megszólító munkaértekezlet, amelyen a témafelelős Földművelésügyi 

Minisztérium két államtitkára és a működési területével érintett Fertő–Hanság Nemzeti Park 

igazgatója is részt vett. A vezetők bejelentették, hogy a Szigetközben elindul egy natúrpark 

létrehozására irányuló kezdeményezés, ami a jelenlévő polgármesterek és civilek között egyhangú 

támogatásra talált. 

A natúrpark kezdeményezés bemutatkozott a 2016. évi Föld Napja alkalmából, a Földművelésügyi 

Minisztérium által szervezett központi rendezvénysorozat részét képező, a Herman Ottó Intézet 

által koordinált szakmai műhelykonferencián is. Ezen a rendezvényen fogadták el „A magyarországi 

natúrparkok fejlesztési koncepciója 2015-2030” című szakmai dokumentumot, s a hazai natúrpark 

kezdeményezések is bemutathatták elképzeléseiket. 

A natúrpark szakmai előkészítésében a kezdetektől fogva kiemelt szerepet játszottak a működési 

területével érintett Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság és a Pisztráng Kör Egyesület 

természetvédelmi szakemberei. Az előkészítésben 2016-tól aktívan bekapcsolódott a Magyar 

Natúrpark Szövetség, Győr–Moson–Sopron megye egyetlen névhasználati címmel rendelkező 

natúrparkjának, a Pannontáj–Sokoró Natúrparknak a munkaszervezete. 

 

A tervezett natúrpark munkaszervezetének létrehozása 2017-ben zajlott. A partnerszervezetek 

közös szándéka alapján az újonnan alakult Szigetköz Natúrpark Egyesület fogja ellátni a natúrpark 

hivatalos képviseletét és az operatív feladatok végrehajtásának koordinálását. Az egyesület 12 

alapító taggal – a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, települési önkormányzatok 
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(Ásványráró, Dunaszeg, Dunakiliti, Kimle), civil szervezetek (Szigetköz–Mosoni-sík LEADER 

Egyesület, Pisztráng Kör Egyesület, Szigetköz Turizmusáért Egyesület) és magánszemélyek (dr. 

Tóásó Gyula, Széles Sándor, dr. Nagy István, Timaffy Gyöngyvér) – jött létre. Az alapítók szándéka 

szerint a szervezet fő célja a meglévő feladatokat szintetizálása és a tagok közötti együttműködések 

preferálása. Az egyesület a bejegyzést követően – az érintett települések önkormányzatain 

túlmenően – tagjai közé várja a natúrparki térségért tenni akaró civil szervezeteket, vállalkozókat és 

magánszemélyeket is, akik közül azóta már többen be is léptek az egyesületbe. A natúrparki 

egyesület székhelye Kimle, amely település a térség földrajzi középpontját adja, és mindenfelől 

könnyen megközelíthető. A natúrpark a magyarországi natúrparkokkal megegyezően a következő 

négy alappillérre alapozza működését: vidékfejlesztés, turizmus, természeti-táji örökség megőrzése 

és környezeti nevelés. 

 

A Győr–Moson–Sopron Megyei Önkormányzat 2017. június 6-án tartott közgyűlésén támogatta a 

Szigetköz Natúrpark létrehozását célzó kezdeményezést. Döntés született arról is, hogy a megyei 

önkormányzat alapító tagként vesz részt a natúrparki cím elnyerését célul kitűző Szigetköz 

Natúrpark Egyesület létrehozásában és munkájában. 

 

A Szigetközben tervezett natúrpark előkészítését segítette egy, az Interreg V-A Szlovákia–

Magyarország Együttműködési Program keretében támogatásban részesült pályázati program. „A 

Szigetköz-Zitny ostrov Natúrpark előkészítése és további összehangolt természetvédelmi 

kezdeményezések megvalósítása” című projektet magyar részről a működési területével érintett 

természetvédelmi szervezet, a Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság koordinálja.2 

A határon átnyúló együttműködési program megvalósítása keretében – a Szigetköz Natúrpark 

Egyesület koordinálásával és a Pannontáj–Sokoró Natúrpark szakmai közreműködésével – 2017 

novemberétől kezdődően 2018 februárjáig a natúrpark előkészítését szolgáló műhelysorozatra 

került sor, melynek állomásai a következők voltak:  

Időpont Helyszín Téma 

2017. november 24. Kimle SKHU natúrparki nyitókonferencia 

2017. december 11. Kisbajcs környezeti nevelés, szemléletformálás 

2017. december 14. Dunakiliti turizmus, térségi marketing 

2017. december 19. Ásványráró természetközeli gazdálkodás, vidékfejlesztés 

2018. február 8. Dunaszeg a natúrpark fejlesztési koncepciója 

2018. február 19. Kisbodak a natúrpark fejlesztési koncepciója 

2018. február 22. Kimle natúrparki szakmai anyagok elfogadása 

                                                 
2 A szlovákiai oldalon a projekt a Duna és a Morva összefolyásától egészen a Duna és az Ipoly összefolyásáig terjedő, a 

meglévő védett természeti területek és Natura 2000 területeket magában foglaló Duna menti Nemzeti Park 
előkészítését szolgálja. 
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A tervezett natúrpark előkészítő munkálatairól – legnagyobb számban 2004 és 2007 között, illetve 

2015-től – rendszeresen jelentek meg tájékoztató híradások, riportok, nagyobbrészt a helyi és 

térségi újságokban, internetes hírportálokon. Az előkészítés 2017-2018. évi intenzív szakaszában 

szinte heti rendszerességgel jelentek meg natúrparki hírek a térségi „hagyományos” és „új” 

médiában. 

 

 

1.2. A natúrpark települései, közigazgatási és tájföldrajzi besorolásuk 

 

Az előkészítő egyeztetések során a térség 26 települése nyilvánította ki, hogy részt kíván venni az 

Szigetköz Natúrpark létrehozásában. Ezek a települések –, melyek teljes közigazgatási területére 

kiterjed a natúrparki névhasználati cím – a következők (1. ábra): 

 Ásványráró, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, 

Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Kimle, Kisbajcs, 

Kisbodak, Kunsziget, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Nagybajcs, Öttevény, Püski, Rajka, 

Vámosszabadi és Vének. 

 

 

1. ábra. A Szigetköz Natúrpark települései (térképi alap: Google Earth) 
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A 26 település közigazgatási területének kiterjedése mintegy 50 748 hektár (ld. 3. táblázat). A 

lakosságszám 39 179 fő (2017), az elmúlt 15 évben összességében és a települések döntő részét 

érintően emelkedő tendenciát mutat. 

 

A natúrparki települések mindegyike Győr–Moson–Sopron megyében található. A települések egy 
része (11) a Győri járásba (Dunaszeg, Dunaszentpál, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, 
Kisbajcs, Kunsziget, Nagybajcs, Öttevény, Vámosszabadi és Vének), másik része (15) a 
Mosonmagyaróvári járásba (Ásványráró, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunasziget, 
Feketeerdő, Halászi, Hédervár, Kimle, Kisbodak, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Püski és Rajka) 
tartozik. 
 

A natúrparki térség a „hivatalos” tájföldrajzi besorolás (Dövényi Z. 2010) szerint a Kisalföld nagytáj 

két kistájára, a Duna és a Mosoni-Duna által határolt Szigetközre és a Mosoni-Duna jobb partja 

mentén elhelyezkedő Mosoni-síkra terjed ki, utóbbi tájföldrajzi egység esetén annak csak kisebb 

részére kiterjedően. A natúrparki térség az államhatár túloldalán a Csallóköz történelmi 

tájegységgel érintkezik. 

 

 

1.3. A natúrpark természeti-táji öröksége és annak védelme 

 

A natúrpark térség természeti öröksége országos szinten is kiemelkedően gazdag. Természeti 

értékei jórészt a Dunához és mellékágrendszeréhez kötődnek. A szigetközi-csallóközi hordalékkúp 

geomorfológiai értelemben ma is aktívan formálódó térszín. A Duna mentén a geomorfológiai 

kisformák – a magaspartok, zátonyok stb. – ma is folyamatos változásban vannak. Itt található a 

Duna mente egyik legnagyobb, összefüggő ártéri erdősége, amely – a széles hullámtér természeti 

tényezőkön alapuló vízjárás-viszonyának köszönhetően – viszonylag „háborítatlan”.  

A Szigetköz sajátos vízrendszere, tipikus növény- és állatvilága megőrzése érdekében alapították 

meg 1987-ben a Szigetközi tájvédelmi körzetet. A két nagyobb és több kisebb, mozaikosan 

elhelyezkedő egységből álló védett természeti terület a Szigetköz területének mintegy 27%-ára 

terjed ki, magában foglalva a hullámtéri erdők nagyobb részét, mind a Nagy-Duna, mind a Mosoni-

Duna mentén. 

A közösségi jelentőségű területeket magában foglaló Natura 2000 hálózat részeként a Szigetköz 

kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület és különleges madárvédelmi terület (HUFH30004) 

az összes natúrparki települést érintően a térség 28,5%-ára terjed ki. Rajka közigazgatási területét 

érintően további 2417 hektár áll közösségi védelem alatt a Mosoni-sík különleges madárvédelmi 

terület (HUFH10004) keretében. 

A natúrparki térség több önkormányzata is élt a helyi szintű védetté nyilvánítás lehetőségével, 

nagyobbrészt termetes famatuzsálemek, idős és szép fasorok, facsoportok védelmét biztosítva. 

A szigetközi ártéri erdők részét képezik egy, a Duna mentén húzódó, kontinensrész léptékű ökológiai 

folyosónak. 
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A natúrparki térség épített öröksége gazdag, jellegét tekintve változatos. A közel 150 országos vagy 

helyi védelem alatt álló építészeti örökségi elem nagyobb része – mintegy 54%-a – szakrális jellegű 

épület. Országos szinten is védelemre érdemes népi építészeti elemek, elemegyüttesek – a gyakori 

árvízi elöntés miatt – csak néhány településen maradtak fent. Az építészeti örökségi értékek között 

sajátos helyet foglalnak el a kastélyok, kúriák. Az építészeti örökség jellegzetes térségi képviselői a 

régi vízügyi létesítmények, melyek közül két szivattyútelep országos védelem alatt áll. 

Megtekintésük jól beilleszthető a térségi turisztikai programokba. 

 

A Szigetköz természeti és kulturális örökségének hosszú távú megőrzését környezeti nevelési 

létesítmények segítik. A natúrparki térségben folyó környezeti nevelési, szemléletformálási 

tevékenység kiemelt központja a Dunaszigeten működő erdei iskola és oktatóközpont. A natúrparki 

térségben 5 tanösvény várja az érdeklődőket. A térségben folyó környezeti nevelési, 

szemléletformálási nevelési tevékenység „motorjai” a Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság és a 

Pisztráng Kör Egyesület. 

 

A Szigetköz – elsősorban a Dunára és az azt kísérő kiterjedt ártéri erdőségekre alapozva – hazánk 

egyik leglátogatottabb öko- és aktív turisztikai jellegű desztinációja. A natúrparki térség természeti 

és kulturális örökségének megismerése érdekében hosszabb időre is érdemes felkeresni a térséget. 

Ezt a számos természeti és kulturális örökségi jellegű látnivaló mellett a gazdag programkínálat is 

indokolja, illetve a feltételeket a szükséges turisztikai infrastrukturális elemek kiépítésével 

teremtették meg a térségben működő turisztikai szolgáltatók. 

A natúrpark turizmusának további fejlesztése szempontjából kedvező adottság, hogy a natúrparki 

térség Magyarország ÉNy-i részén, Ausztria, Szlovákia és Magyarország hármashatárának 

közelében helyezkedik el, két szomszédos ország fővárosa közelében, kitűnő megközelítési 

lehetőséggel, mind közúton, mind vasúton. További előnyt jelent, hogy e forgalmas útvonalak a 

térség peremén futnak, így biztosítva a kitűnő elérhetőségből adódó előnyöket, ugyanakkor nem 

kitéve az ebből adódó hátrányoknak.  
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2. HELYZETFELTÁRÁS 

 

2.1. Természeti adottságok és értékek 

 

2.1.1. Tájföldrajzi besorolás 

 

A terület a „hivatalos” tájföldrajzi besorolás szerint az alábbi középtájak és kistájak területére terjed 

ki (Dövényi Z. 2010 alapján) (2. ábra). 

 

 

2. ábra.  A Szigetköz Natúrpark területének kistáji szintű tájföldrajzi besorolása (forrás: Dövényi Z. 

2010 alapján saját szerkesztés és Google Earth) 

 

 

Nagytáj: Kisalföld (2.) 

Középtáj: Győri-medence (2.1.) 

Kistáj: Szigetköz (2.1.11.) 

Érintett települések: Ásványráró, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, 

Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Kimle, Kisbajcs, 

Kisbodak, Lipót, Máriakálnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Vámosszabadi, Vének 
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Nagytáj: Kisalföld (2.) 

Középtáj: Győri-medence (2.1.) 

Kistáj: Mosoni-sík (2.1.12.) 

Érintett települések: Kimle, Kunsziget, Mecsér, Öttevény, Rajka 

 

A natúrparki térség az államhatár túloldalán a Csallóköz történelmi tájegységgel érintkezik.3 Az 

itteni, jórészt magyarok által lakott településekkel hagyományosan jó kapcsolatokat ápolnak a 

szigetközi falvak, amit több falu testvértelepülési kapcsolat formájában is megerősített (ld. később). 

 

Az ÉNy-DK irányban enyhén lejtő szigetet hagyományosan két részre osztják: Felső- és Alsó-

Szigetközre. A két résztáj határa a sziget legkeskenyebb részén, Ásványrárónál van. A felosztás 

egyrészt közigazgatási alapú: a történeti megyerendszerben a Szigetköz ÉNy-i része, a Felső-

Szigetköz (Főtáj) Moson vármegyéhez, DK-i része, az Alsó-Szigetköz (Altáj) Győr vármegye 

területéhez tartozott (3. ábra), s ehhez igazodott, igazodik a járási beosztás is. Másrészt a felszín 

lejtésviszonyai és ezzel a vízpótlás lehetősége alapján is elkülönül a két résztáj. 

 

  

 3. ábra. A Szigetköz Moson és Győr vármegye térképein (1910 és 1893) 

 

 

2.1.2. Földtani és felszínalaktani adottságok, értékek 

 

A natúrparki térség központi egysége a Duna (Öreg-Duna vagy Nagy-Duna) és a Mosoni-Duna által 

határolt Szigetköz. A mintegy 52,5 kilométer hosszú, átlagosan 6-8 kilométer széles sziget 

                                                 
3  A Szigetköz ma már kiveszőben lévő egyik népi tájneve: Kis-Csallóköz; más írásmóddal: Kiscsallóköz. 
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kiterjedése 375 km2. Kialakulása a Dunának, Európa második leghosszabb folyójának köszönhető. 

Ezért szokták a Szigetközt így is emlegetni: „A Duna ajándéka” 

A kistáj szerkezetmorfológiai szempontból egy jelenleg is süllyedő medence, amelyben a Duna nagy 

kiterjedésű hordalékkúpot épít. A Kárpát-medencébe a Hainburgi-rög és a Kis-Kárpátok vonulatai 

között áttörve beérkező folyó munkavégző és hordalékszállító képessége a szűkületből kilépve 

nagymértékben csökken, így hordalékának jelentős, elsősorban a durvább szemcseméretű részét 

lerakja. A süllyedéket kitöltő – a 2000 méternél vastagabb homokos-iszapos pannóniai üledékeket 

fedő – negyedidőszaki homokos-kavicsos rétegek vastagsága átlagosan 100-250 méter, maximális 

vastagsága meghaladja a 700 métert. 

A natúrparki térség D-i része, a Mosoni-sík szerkezetmorfológiai szempontból a Kisalföld süllyedő 

medencéjének ÉNy-i peremén épült dunai hordalékkúp D-i lejtővidéke. 

 

A natúrparki térség felszínét különböző vastagságban jelenkori (holocén), folyóvízi eredetű, 

fakósárga színű iszap, homokos iszap borítja (4. ábra). E finom ártéri „fedőréteg” majdnem 

mindenütt homokos kavicsrétegekre települt. A kavicsot sok helyen kavicsbányák tárják fel, 

rendszerint ott, ahol a „fedőréteg” vékony (pl. Győrújfalu, Kisbajcs). A kavics szemcsenagysága Ny-

ról K felé csökken: ÉNy-on 5-7 cm átmérőjű kavics az uralkodó, míg Győrújfalu és Győrzámoly 

kavicsbányáiban ez az érték már csak 2,5-3,5 cm. A kavics mellett jóval kisebb területen a homok is 

megjelenik, amit néhány helyen szintén fejtettek (pl. Győrladamér). 

 

 

4. ábra. A Szigetköz Natúrpark és térsége földtani térképe (forrás: https://map.mfgi.hu) 
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A natúrparki térségben a Magyarhoni Földtani Társulat két országos jelentőségű földtani 

alapszelvényt tart nyilván. A Mosonmagyaróvári Kavics Formáció (mQ1) alapszelvénye 

Máriakálnok közigazgatási területén, a Moson úti dűlői kavicsbányában (47°51'39.99"  

17°17'36.04") mélyül (szelvény kódja: Q-20) Az Ásványrárói Kavics Formáció (ÁQ2) alapszelvénye 

Lipót közigazgatási területén, a Bokros dűlői kavicsbányában (47°50'48.01"  17°28'38.07") található 

(szelvény kódja: Q-21). 

 

A Szigetköz geomorfológiai szempontból egyhangú, tökéletes síkság. Tengerszint feletti magassága 

ÉNy-on 127-115 méter, DK-en 115-110 méter között változik. A DK felé enyhén lejtő felszínt csak a 

vízfolyások medrei tagolják. A Mosoni-sík tengerszint feletti magassága ÉNy-on 125-115 méter, DK-

en 115-110 méter között változik. A térségben három geomorfológiai szint különíthető el. 

Az alacsonyártér az Öreg-Dunát és a Mosoni-Dunát kíséri keskenyebb-szélesebb sávban. A Duna 

középvízszintjénél 1-2 méterrel fekszik magasabban, így területét tartósan magas vízállásnál víz 

borítja. Nagyobb részük az árvízvédelmi töltésen belülre esik, így áradáskor a Duna hullámai 

borítják el. A védőtöltésen kívül maradt alacsonyártéri területek ilyenkor belvíz alatt vannak. A 

Duna hullámtere és szigetei alkotják, széles laposokkal és különböző mértékben feltöltött 

holtágakkal, morotvákkal. Jellemző felszínformáik a széles laposokba mélyülő morotvák és 

holtágak.  E szinthez tartoznak az Öreg-Duna mellékágai között elterülő szigetek is, amik 

legnagyobb számban a Dunakiliti és Ásványráró közötti szakaszon vannak. E sík felszíneket 

nagyobbrészt ártéri erdő fedi, helyenként rétként, legelőként hasznosítják. 

A térség legnagyobb kiterjedésű geomorfológiai szintje a Duna középvízszintjénél 4-6 méterrel 

magasabban fekvő magasártér. Az év nagyobb részében jellemzően ár- és belvízmentes, így ezt a 

térszínt nagyobbrészt szántóföldi műveléssel hasznosítják. 

A legmagasabb geomorfológiai szintet a futóhomok térszínek képezik. Területi kiterjedésük csekély. 

A legnagyobb közülük a Szitás-dombok területe, a Szigetköz DK-i részén, Győrtől É-ra. Feketeerdő, 

Halászi és Hédervár közigazgatási területén is több homokdomb emelkedik. A futóhomok 

szemcseösszetételében az apró- és középszemű homok a jellemző, a szemcsenagyság Ny-ról K felé 

finomodik. 5-10 méteres relatív szintkülönbséggel emelkednek ki környezetükből. Még a nagyobb 

árvizek idején is szigetként emelkednek ki a mindent elborító víztengerből, így az emberi 

megtelepedés első színterei e kiemelkedések voltak. Oldalukat több helyen homokfejtők bontják 

meg, Győr közelében nagy kiterjedésben elhordták az egykori homokdombokat. 

 

A csekély magasságkülönbségek ellenére a domborzat fontos szerepet játszik a felszínborításban, 

területhasználatban és tájszerkezetben. Pár méteres szintkülönbség már azt eredményezi, hogy az 

egyhangú szántóföldek között nedves rétek, nádasok, gyékényesek, kisebb facsoportok, vízfelületek 

jelennek meg. Összességében a térségre síkvidéki viszonylatban változatos táj jellemző. 

 

A szigetközi-csallóközi hordalékkúp geomorfológiai értelemben ma is aktívan formálódó térszín. A 

XIX. század utolsó évtizedeiben megkezdődött folyamszabályozási munkálatok, majd a 

nagymértékű kavicskotrások és vízerőmű-építések jelentősen megváltoztatták a Duna hordalék-
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szállítási viszonyait. A geomorfológiai változások fő oka a Duna vízhozamának csökkenése, egyes 

szakaszokon a vízsebesség csökkenése, a hordalék mennyiségének és minőségének megváltozása, 

valamint az árvízi elöntések elmaradása. 

A folyamszabályozások egyik – más, hasonló elvek mentén szabályozott folyóink menti 

síkvidékeken is jellemző – hatása, hogy leszűkült a feltöltődési zóna, s ezzel a szűk (300-380 méter 

széles) hullámtér feltöltődése, a zátonyképződés és -vándorlás intenzívebbé vált, miközben a 

mentett oldalon a feltöltődéssel kompenzálatlan süllyedékterületek maradtak vissza. 

A Duna környezetében az egyik legfeltűnőbb változás a középvízi meder összezsugorodása. A 

mintegy felére összezsugorodott folyómederben a hajdani ideiglenes zátonyok szigetként 

kiemelkedtek, állandósultak és beerdősültek. Megváltozott a vízzel borított részek mederanyaga, 

kavics helyett nagy területeken iszap és agyag halmozódott fel. 

Megváltozott a Duna és a mellékágak kapcsolata, utóbbiakba ma már – új medrek kotrásával és 

vízszintszabályozó művek építésével – mesterséges vízpótlás révén kerül víz. A mellékágakban 

túlnyomóan a töltődés az uralkodó medermorfológiai folyamat. 

Az alacsonyártéren 1992 óta már jellemzően csak néhány napig volt vízborítás, holott természetes 

állapotban ez minden évben hetekig tartott. 

A Dunán keresztül érvényesülő további hatásokat a „Vízrajzi adottságok és értékek” című fejezetben 

mutatjuk be. 

 

A Szigetköz területén a geotermikus gradiens értéke meghaladja az országos átlagot (5-7 °C /100 

m), megteremtve ezzel a lehetőséget a magas hőmérsékletű termálvizek előfordulásának. 

 

 

2.1.3. Talajadottságok 

 

A natúrparki térség talajképző kőzetei a Duna által lerakott fiatal, jellemzően homokos-iszapos 

öntésképződmények. Jellemzőjük a könnyű mechanikai összetétel és a karbonátos jelleg, alattuk – 

változó mélységben – kavics található. A hullámtéren a talajképződés fontos tényezője a 

napjainkban már csak alkalmanként jelentkező árvízi elöntés. Az árvízmentes, ugyanakkor 

felszínközeli talajvízszintű részeken a réti folyamatok a meghatározóak. A mélyebb talajvizű 

részeken csernozjom talajképződési folyamatok érvényesülnek. 

 

A natúrparki térség szigetközi részén nagy kiterjedésben vannak jelen öntés réti talajok. Magas 

mésztartalmuknak és fejlett humuszos rétegüknek köszönhetően kistáji viszonylatban jó 

termőképességűek, így területüket jelentős részben szántóként hasznosítják. 

Az árvizek által rendszeresen elöntött területeken nyers öntéstalajok fordulnak elő. A rendszeres 

elöntéstől, s így éves rendszerességű iszaplerakódástól már korábban mentesített részeken a 

humuszos öntéstalajok jellemzőek. A Szigetköz öntéstalajai jellemzően meszes jellegűek. A feltalaj 

mésztartalma általában magas (20-25%), az altalajban ritkán mészkiválások is találhatók. Nagyon 
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jól vezetik a vizet, de rosszul tartják meg. A térségnek e fejletlen talajképződményekkel fedett 

részeit nagyobbrészt ártéri ligeterdők fedik. 

A futóhomok térszíneken – Győrtől északra (Szitás-dombok) és Győrladamér környékén –

csernozjom jellegű homoktalajok alakultak ki. Termékenységüket nagymértékben rontja, hogy 

termőrétegük jellemzően sekély és az alacsony agyagtartalom miatt gyorsan kiszáradnak. A szitás-

dombi feltárásokban eltemetett fosszilis talajrétegek találhatók. 

A natúrparki térség Mosoni-Dunától D-re eső részén nagyobb kiterjedésben vannak jelen a 

termékeny csernozjom talajok, így a mészlepedékes csernozjom, a talajvíz hatása alatt álló részeken 

a réti csernozjom. Termelési értéküket a termőréteg vastagsága határozza meg, alattuk néhol már 1 

méter mélységben kavics fordul elő. E területeken nagyobbrészt szántó művelési ágban 

hasznosítják. 

A mély fekvésű laposokban tőzeg és lápföld képződött. E területeket jellemzően legelőket és 

kaszálókat találunk. 

 

 

2.1.4. Vízrajzi adottságok és értékek 

 

A natúrparki térség a Duna vízgyűjtő területéhez tartozik.  

A Szigetközt É-ról a Duna (más néven: Öreg-Duna vagy Nagy-Duna) határolja, mintegy 57,6 

kilométer hosszban. Esése folyamatosan csökken: Rajka és Szap között 25-35 cm/km, Szap és 

Gönyü között 15-25 cm/km, Gönyü alatt 8-10 cm/km. A folyó közepes vízhozama Dunaremeténél 1 

435 m3/s, Vámosszabadinál 2 072 m3/s. A kisvizek átlagos hozama 570-600 m³/s. Az árvízi 

vízhozama megközelíti a 10 000 m3/s értéket. 

A sziget D-i határát a Mosoni-Duna képezi. A szlovákiai Oroszvár (Rusovce) és Dunacsún (Čunovo) 

között ágazik ki a Dunából. Végigkanyarog a Szigetköz D-i oldalán és 125 kilométer megtétele után 

Véneknél ömlik vissza a Dunába. Magyarországi szakasza 121,5 km. A szabályozás előtt a Duna 

árhullámai szabadon folytak a medrében, ezért tekintélyes nagyságú – 100-120 méter széles, 3-4 

méter mély – meder alakult ki, ami nagyobbnak látszik, mint ami a folyó mai vízhozama alapján 

indokolt. A szabályozás során alsó szakaszán – a győri oldalon Vénektől Mecsérig, a szigetközi 

oldalon a torkolattól Dunaszentpálig – árvízvédelmi töltéseket emeltek. Vízjárását és vízhozamát a 

rajkai zsilippel, illetve a Lajtán épült két zsilippel szabályozzák. Őszi kisvízállásos időszakban a 

vízutánpótlás esetenként egy-két hónapos időszakra is megszűnik. Ilyenkor a folyó felső szakasza 

gyakran kisebb-nagyobb tavakra szakad. 

A Duna főmedrét a Szigetközben mellékágak szövevényes, fonatos jellegű rendszere kíséri (5. ábra) 

– innen ered a Szigetköz egyik szlogenszerű elnevezése: „Az ezer sziget országa”4. A mellékágakat a 

középvízi szabályozás során párhuzamművekkel, az ún. zárásokkal választották le a főmederről. A 

mellékágrendszerek közül a legnagyobb a Doborgazszigeti és az Ásványrárói ágrendszer (1. 

táblázat). A dunaremetei vízmérce szelvénye feletti ágrendszerek kb. 2 500 – 2 600 m3/s Duna 

vízhozamnál kapnak vízöblítést, míg Dunaremete alatt kb. 2 000 m3/s-os víztömeg biztosit öblítést. 

                                                 
4  Ezt a szlogent Görögország és Horvátország (is) használja turisztikai marketing-kommunikációjában. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szlov%C3%A1kia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Oroszv%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Dunacs%C3%BAn
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szigetk%C3%B6z
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9nek
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Meder&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mecs%C3%A9r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Dunaszentp%C3%A1l
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Az ágrendszerek egymástól függetlenül működnek, és a megszámlálhatatlan mellékág kisebb-

nagyobb szigeteket fog közre. A Duna 3 500 m3/s-os vízhozamánál a szigetek egy része is víz alá 

kerül. 

 

 

5. ábra.  

Fonatos jellegű mellékágrendszer 

a Nagy-Duna Kisbodak és 

Dunaremete környéki részén 

 

1. táblázat. A Duna legnagyobb kiterjedésű mellékágrendszerei (forrás: A Szigetközi Tájvédelmi 

Körzet természetvédelmi kezelési terve) 

Ágrendszer neve Elhelyezkedése 

(fkm) 

Területe (ha) Mellékágak hossza 

(km) 

Főág hossza 

(km) 

Doborgazszigeti  1848-1837,2  1424 43 10,8 

Cikolaszigeti 1837,2-1832,4 780 24 4,8 

Bodaki 1832,4-1827,8 944 15,7 4,6 

Ásványrárói 1823,9-1816,0 1140 27,3 7,9 

Bagoméri 1816,0-1809,8 734 13,6 6,2 

 

 

A térség mintegy 60%-át a rendszeresen veszélyezteti a belvíz. E mélyfekvésű területekről a víz 

elvezetését mintegy 273 kilométer hosszú belvízelvezető-csatornahálózat hivatott biztosítani. Az 

ásott medrek nyomvonala jórészt követi a régi holtmedreket. A csatornák az év egy részében 

szárazak. Mesterséges vízbetáplálás csak kedvező vízállásnál lehetséges. 

 

A Duna és mellékágainak vízjárását döntően az Alpok éghajlati viszonyai alakítják. Télutón vagy 

kora tavasszal a nyugatias áramlással érkező gyors felmelegedés jeges árhullámot okozhat. A másik 

árhullám, az ún. „zöldár” nyár elején alakul ki a bőséges csapadék (júniusi „esőmaximum”) és a 

hóolvadás együttes hatására. Az alacsony vízállásos időszak októbertől februárig terjed. 
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A folyamszabályozás óta alkalmanként még ma is komoly károkat okoz a Dunán levonuló árvíz. A 

legnagyobb árvíz 1954-ben söpört végig a Szigetközön. A gát Dunakilitinél, Kisbodaknál és 

Ásványrárónál is átszakadt, így a sziget több mint fele víz alá került. Mintegy 1400 - többnyire 

vályogból épült - ház összedőlt, további mintegy 2000 megsérült. Győrladamér, Győrújfalu, 

Győrzámoly, Dunaszeg, Kisbajcs és az utóbbihoz tartozó Szőgye szinte teljesen elpusztult. 

Kisbodakot az árvíz levonulása után odébb kellett költöztetni.  Az utolsó nagy árvíz során, 2013-ban 

is a sziget jelentős része víz alá került. A gátat ezt követően megerősítették, így remélhetően 

nagyobb vizek levonulását is kibírja. 

A jelenlegi vízrendszerre jelentős hatást gyakoroltak a XIX. század második felében kezdődött 

nagymértékű folyamszabályozási munkálatok. A korabeli tervek az ár- és belvízmentesítés mellett a 

hajózási feltételek javítását célozták. A középvízi szabályozás munkálatait 1886-1894 között 

hajtották végre. Ekkor született meg a Nagy-Duna, mint kőhányásokkal biztosított partú, a 

vízfolyásra merőlegesen kialakított kőgátakkal szűkített és felgyorsított folyású, egységesen 300-380 

méterre szélesített, állandósított főmeder, valamint a hozzá kapcsolódó szövevényes mellékágak 

rendszere. A kisvízi szabályozás során (1899-től) a medret sarkantyúkkal tovább szűkítették, majd a 

mellékágakat keresztirányú zárásokkal felosztották, amely keresztgátakon csak a középvízszintnél 

nagyobb vízállás esetén bukott át a víz. 

 

Az árvízvédelmi töltéseket általában a legszélső folyóág mellé építették, csupán néhány nagyobb 

kikanyarodó mellékágat vágtak keresztül és töltöttek át. Ennek következménye, hogy a töltések 

közötti távolság igen különböző, 1,1 (Vének) és 5,7 kilométer között változik, átlagban 3 kilométer 

széles. Az árvízvédelmi célból emelt gátrendszer a területet hullámtérre és mentett oldali ártérre 

osztotta, ami a területhasználati struktúra alapvető átalakulását is eredményezte. A hullámtér 

rendszeresen árvízborította, s ezáltal viszonylagos háborítatlanságot élvező erdei élőhelyei ma már 

nagyobbrészt természetvédelmi oltalom alatt állnak. A folyó szabályozása a mentett oldalon 

megteremtette az intenzív szántóföldi hasznosítás feltételeit. 

1907-ben a Rajkánál megépült zsilip végérvényesen kizárta a Mosoni-Dunából a dunai 

árhullámokat. 

A Duna felsőbb szakaszán megépített vízerőművek és a hajózhatóság feltételeit javítani hivatott 

kavicskotrások miatt lecsökkent a görgetett hordalék mennyisége. Ennek hatásaként a folyó saját 

medrét kezdte mélyíteni. Ez – valamint a folyószabályozás keretében megvalósított zárások – ahhoz 

vezettek, hogy a lefolyó víz egyre kisebb mennyiségben és rövidebb időre jut be a 

mellékágrendszerbe, felerősítve a mellékágak feltöltődését. 

A korábbinál is drasztikusabb hatást gyakorolt a vízrendszerre és a tájra a Duna fő ágának elterelése 

1992 októberében (6. ábra). A főmederben az eredeti vízhozam mindössze 20%-a maradt, így a 

mellékágakból szinte „kifolyt” a víz, sok közülük teljesen kiszáradt, benövényesedett. E helyzeten – 

a mellékágak korábban kiépített zárásainak visszabontásán túlmenően – a Dunakilitinél 1995-ben 

kialakított fenékküszöbbel sikerült változtatni. A mellékágak vízpótlását és szükséges mértékű 

víztartását a felső végükön töltőbukók, az alsó végükön árapasztó bukók kialakításával igyekeztek 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1954
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elősegíteni. Ezek beavatkozások ismét vizet juttattak a szélsőségesen alacsony vízszintűvé vált 

mellékágrendszerekbe. 

A folyó vízjárást ma már nem az éghajlati viszonyok határozzák meg, hanem 1995 májusa óta a 

magyar-szlovák kormányközi egyezmény, ami szabályozza, hogy a dunacsúnyi gáton mennyi vizet 

engednek az Öreg- és a Mosoni-Dunába. 

A szigetközi dinamikus vízpótló rendszer fejlesztése az elmúlt évtizedben is folyamatos feladatot 

adott az érintett vízügyi szervek és az egyéb érdekeltek (pl. FHNPI) részére. Fontos szempontként 

jelent meg a mellékágrendszer ökológiai átjárhatóságának biztosítása is. E cél érdekében egyes 

vízügyi műtárgyak mellé hallépcső épült. A Denkpáli megcsapoló műtárgy mellé elsőként megépült 

természetközeli hallépcső az első ilyen jellegű műtárgy volt hazánkban. Kialakításával és a 

kapcsolódó kutatásokkal a szigetközi vízi élőlények vándorlásról rendelkezésre álló ismereteket is 

igyekeztek bővíteni. 

Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 2012-2014-ben az Új Széchenyi Terv támogatásával 

valósította meg a „Szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú 

továbbfejlesztése” című projektet, amelynek keretében új vízkivételi és vízszint szabályozó 

műtárgyak épültek és újultak meg, új csatornákat mélyítettek (Orbán-ér és Szentkúti-összekötő-

csatorna), a fő csatornákban iszapolás jellegű kotrást végeztek, továbbá új hallépcsőket (Szavai-, 

Zámolyi-, Dunaszegi- és Zsejkei-csatorna torkolata) alakítottak ki. A beavatkozások során fontos cél 

volt az összefüggő mederhálózat megteremtése, a „kék folyosók”-rendszerének kialakítása, ami 

megteremti annak a lehetőségét, hogy az egyes részvízgyűjtők, továbbá a mentett oldali vízrendszer 

és a Mosoni-Duna között kapcsolat alakuljon ki, ezáltal a vízi élőlények számára biztosítható legyen 

a vízterek közötti átjárhatóság. 

Egy másik projekt keretében a Mosoni-Duna és a Lajta folyó térségi vízgazdálkodási rehabilitációja 

valósult meg. A 2014 év végén zárult projektben holtágak (Jónási ág, Feketeerdei-holtág, Mecsér-

Lickói ér, Iparcsatorna), szigeti mellékágak (Kálnokszeg-sziget, Bordacs-sziget, Alsó Földes és Felső 

Földes sziget, Magasparti sziget, Felső Cseregle-sziget, Rábli és Cvika feletti sziget, Novák- és Felső 

Novák sziget, Lujzai-sziget, Vámkeréki-sziget, Mogyoróskerti-sziget, Győrladaméri-sziget, Csóka-

sziget, Szúnyog-sziget) és egyéb vizes élőhelyek (Kőhidi lapos, Csemetekerti mellékág, Döggyári 

holtág, Véneki kubikgödrök) rehabilitációjára került sor, továbbá új vízügyi műtárgyakat építettek 

ki és rossz állapotúakat újítottak meg a vízügyi szakemberek koordinálásával. 

 

A szigetközi vízpótlást célzó projektek megvalósítását követően is maradtak súlyos, rendszer szintű 

problémák (7. ábra). Duna főmederének helyzete a 1843-1811 fkm közötti szakaszon továbbra is 

rendkívül kedvezőtlen. Ennek néhány szemléletes jele, illetve következménye, hogy a szárazon lévő 

zátonyokat a növényzet benövi, a kavicspadok állandósulnak, s így a meder szűkül, az árvízlevezetés 

feltételei a meghatározó árvízlevezető keresztmetszetben romlanak. 

A vízügyi szakemberek szerint a legfontosabb hátralevő feladat az ökológiai célú rehabilitáció a 

Duna 1843 -1811 fkm közötti szakaszán, ami közös magyar-szlovák feladat. 
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6. ábra. A Szigetköz vízügyi létesítményeinek átnézeti helyszínrajza (forrás: Észak-dunántúli 

Vízügyi Igazgatóság) 

 

 

 
7. ábra. A Szigetköz legfontosabb megoldatlan vízügyi problémájának sematikus ábrázolása (forrás: 

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság) 
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A natúrparki térségben az állóvizeket néhány állandó vizű morotvató, továbbá olyan morotvák és 

holtágak képviselik, amelyeket időnként elönt a víz, egyébként nádas borít. A morotvatavak közül 

az egyik legjellegzetesebb a dunaszegi Holt-Duna (Nádas-tó), aminek a Mosoni-Duna felé eső két 

vége már feltöltődött, a közepén tekintélyes nyílt víztükör található. A Doborgazi-tó a Zátony-Duna 

egyik ágának a Duna árvízgátjával való lezárásával keletkezett. A Lipóti-tavat nagyobb részét nádas 

borítja, csak a falu Ny-i oldalán található sekély mélységű, nyílt vízfelület. Különleges tótípust 

képviselnek azok az állóvizek, amelyek az alacsonyártérre a töltéseken átbukva bezúduló árvizek 

mélyítette eróziós üstökben alakultak ki. Ilyen népi elnevezéssel szakításos tó a Patkányos-majortól 

Ny-ra található, később feltöltött Kőszegi-tó vagy a Nagybajcstól Ny-ra lévő Sós-tó. 

 

A Szigetközben a felszín alatti vizek mozgására a legnagyobb hatást a Duna vízállásváltozása 

gyakorolja. Fontos jellemző, hogy a hordalékkúp „gerincén” mélyülő Öreg-Duna felől a felszín alatt 

folyamatos a vízáramlás az alacsonyabban fekvő Mosoni-Duna felé. Magas vízállásnál erős az alulról 

felfelé ható víznyomás, ami belvizet eredményez. A talajvíz kémiai összetétele a felszíni vizekhez 

hasonló, mivel a víztartó réteget képező durva kavicsból kevés ásványi alkotórész oldódik ki. 

A kavicsos anyagú hordalékkúpban tárolódó, jelentős mennyiségű felszín alatti víz hazánk második 

legnagyobb ivóvízbázisát képezi. A térség nagyobb része környezetvédelmi szempontból erősen 

érzékeny terület, vízvédelmi besorolása szerint a kiemelten védett kategóriába tartozik. A 

vízminőséget a mesterséges beavatkozások következtében fellépett föliszapolódás kedvezőtlenül 

befolyásolta. 

A talajvíz ma már csak helyenként és bizonyos időszakokban biztosít megfelelő vízellátást a 

mezőgazdasági kultúrák számára. A vízigényes kultúrnövények rentábilis öntözése megoldható az 

elterjedt csőkutak segítségével. 

Ezt a rendszert alapvetően megváltoztatta a Duna 1992 októberében történt elterelése, ami 

lecsökkentette a felszín alatti vízrendszer természetes utánpótlódását, és megváltoztatta az áramlási 

viszonyokat. A Szigetköz jelentős részén bekövetkezett drasztikus talajvízszint-csökkenés 

kedvezőtlen hatásait az 1995-ben kialakított dunakiliti fenékküszöb mérsékelte. 

A magas hőmérsékletű felszín alatti vizek feltárására mélyített termálkutak vizét Lipóton 

termálfürdőben is hasznosítják. A kutak – melyek közül az elsőt még 1968-ban fúrták meg – 2200 

méter mélyről hozzák fel a 76 és 61 °C hőmérsékletű vizet, 2000 l/perc feletti vízhozammal. A víz 

alkáli-hidrogénkarbonátos összetételű és jodidiont is tartalmaz. A termálvízzel korábban 

növényházakat is fűtöttek. 

Összességében a víz a natúrparki térségben kiemelten fontos tájalakító tényező, ami a felszínformák 

kialakulásában, az élőhelyek mintázatában és ökológiai állapotában, a táj karakterében és 

fejlődésében, valamint az itt élők életében, életminőségében egyaránt döntő szerepet játszik. A 

kedvezőtlen változásokat elszenvedett, ma már nagyobbrészt mesterségesen működtetett, a széles 

hullámtéren ugyanakkor a természetes vízjárás-viszonyok egyes elemeit még hordozó vízrendszer 

jelen állapotában is számos természeti és kulturális érték alapját biztosítja, és a hullámtér számára 

is viszonylagos háborítatlanságot biztosít. 
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2.1.5. Növénytani adottságok és értékek 

 

A natúrparki térség a Pannon biogeográfiai régió területén fekszik. A florisztikai beosztás szerint a 

magyar flóratartomány (Pannonicum) alföldi flóravidékének (Eupannonicum) tartozik, amelyen 

belül a kisalföldi flórajárásába (Arrabonicum) sorolják a szakemberek. 

 

A Szigetköz növényzetének kialakulásában és változásában meghatározó a víz, s azzal 

összefüggésben a XIX. utolsó évtizedeiben kezdődött folyamszabályozás. A viszonylag széles – 

átlagban 3 kilométer – hullámtér természeti tényezőkön alapuló vízjárás-viszonyának köszönhető 

az itteni erdők viszonylagos „háborítatlansága”. 

 

A lefűződött vagy levágott, lassúbb folyású Duna ágakban, morotvákban lebegő- és gyökerező 

hínártársulások élnek (Lemnetalia, Hydrocharietalia és Potamogetonetalia). Előbbiek közül 

kiemelendő az úszó víziboglárka (Ranunculus fluitans) hínár, ami hazánkban csak itt, a Mosoni-

Dunában él. A sekélyebb vizekben és a partok mentén kiterjedt nád- és magassásos társulások 

találhatók. Figyelemre méltók a ritka, reliktum jellegű zsombéksásosok. 

A Duna szigetein található, időszakosan kiszáradó tavacskák, feltöltődő mellékágak fajokban gazdag 

vízinövény-társulások menedékhelyei. A hullámtérben kialakuló zátonyokon elsőnek a törpekáka 

iszaptársulás és az ártéri gyomtársulások (Nanocyperion, Polygogn-Chenopodion) vetik meg 

lábukat. A terület további feltöltődésével a magasabb szinteken ezeket követik a bokorfüzesek, 

melyek jellemző fajai a csigolya- és mandulalevelű fűz (Salix purpurea, S. trindra). A gyepszintben 

sok helyen tömeges a védett nyári tőzike (Leucojum aestivum). A bokorfüzesek feletti szintet a fűz-

nyár ligeterdők alkotják. Fő fajai a fehér- és törékeny fűz (Salix alba, S. fragilis), a fehér és fekete 

nyár (Populus alba, P. nigra), a mézgás éger (Alnus glutinosa), a vénic szil (Ulmus laevis) és a 

zenice vagy májusfa (Prunus padus). Megtalálható itt a ligeti szőlő (Vitis vinefera), és a halványkék 

virágú tavaszi csillagvirág (Scilla vindobonensis). 

 

A természetszerű erdei élőhelyeket legnagyobb részben alacsonyártéri bokorfüzesek és fűzligetek 

képviselik, melyek főként a Duna hullámterében fordulnak elő. A víztől legtávolabbra fekvő és 

magasabb térszintű helyeken valaha uralkodó szerepet töltött be a keményfás, tölgy-kőris-szil 

ligeterdő. Fennmaradt állományai ma a Mosoni-Duna mentén és Dunasziget térségében találhatók 

meg. Lombkoronaszintjében a kocsányos tölgy (Quercus robur) és a magas kőris (Fraxinus 

excelsior) az uralkodó, ritkábban jelenik meg a hamvas éger (Alnus incana). Lágyszárú szintjén 

megtalálható a hóvirág (Galanthus nivalis), a gyöngyvirág (Convallaria majalis) és az erdei ibolya 

(Viola sylvestris). Növénytanilag érdekesek az olyan mészkedvelő, hegy- és dombvidéki fajok itteni 

előfordulásai, mint például a bogláros szellőrózsa (Anemone ranunculoides), a védett fehér sás 

(Carex alba) és a fokozottan védett tűzliliom (Lilium bulbiferum). Utóbbi faj legerősebb populációja 

a Feketeerdő melletti Házi-erdőben él. A tölgy-kőris-szil legetekben szórványosan előfordul a kardos 

http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=vf_397
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=vf_650
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=vf_537
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=vf_202
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madársisak (Cephalanthera longifolia) is. A felső-szigetközi keményfás ligeterdők ritka, védett 

orchideái a piros madársisak (Cephalanthera rubra) és a kislevelű nőszőfű (Epipactis microphylla), 

amely fajok mindössze néhány élőhelyen ismertek, valamint a madárfészek kosbor (Neottia nidus-

avis). Utóbbi faj a térség gyertyános-tölgyeseiben és gyöngyvirágos-tölgyeseiben is viszonylag 

gyakori. 

A magasártér kiemelkedő homokhátain – például Rajka, Dunakiliti, Kimle, Hédervár és Ásványráró 

mellett – kis foltokban gyöngyvirágos-tölgyesek tenyésznek. Gyepszintjükben jellemző a 

széleslevelű salamonpecsét (Polygonatum latifolium), az erdei tisztesfű (Stachys sylvatica), az 

illatos ibolya (Viola odorata) és az erdei gyöngyköles (Aegonychon purpurea-coeruleum). A Felső-

Szigetköz gyöngyvirágos-tölgyeseinek védett növényritkaságai a bíboros kosbor (Orchis purpurea) 

és a vitéz kosbor (Orchis militaris). 

Elszórtan találhatók még a Szigetközben gyertyános-kocsányos tölgyes erdők (Querco robori-

Carpinetum), melyek közül bükkösökre jellemző aljnövényzetével az egyik legszebb a Halászi 

mellett található Derék-erdő.  

Kis foltokban tenyésznek a fűz- és égerlápok (Dryopteridi-Alnetum) reliktum jellegű állományai, 

előbbi Máriakálnok, Dunakiliti, Hédervár és Szőgye (Kisbajcs) mellett, utóbbi Hédervárnál. Ezen 

élőhely igen ritka – mindössze három lelőhelyen ismert – védett növényritkasága a 

kígyónyelvpáfrány (Ophioglossum vulgatum). 

A Szigetközi természetszerű erdei élőhelyei bővelkednek idős, terebélyes faegyedekben, amelyek 

közül az országos nyilvántartásokban is szereplőket a 2. táblázatban összegeztük. 

A természetszerű erdei élőhelyeket az elmúlt évtizedekben nagyobbrészt ültetvényerdőkké 

alakították: az erdők mintegy kétharmada gyorsan növő puhafás fafajok monokultúrás állománya, 

legnagyobb részt nemesnyaras. 

 

A szigetközi gyepek –, amelyek zöme mocsárrét (Alopecuterum pratense) – másodlagos eredetűek. 

A levágott erdők helyén jöttek létre és a rendszeres legeltetés, kaszálás tartotta fenn őket. Értékes, 

védett növényeik a réti iszalag (Clematis integrifolia), a kornistárnics (Gentiana pneumonanthe) és 

a szibériai nőszirom (Iris sibirica), valamint a csak helyenként előforduló keskenylevelű gyapjúsás 

(Eriphorum angustifolium) és hússzínű ujjaskosbor (Dactylorhiza incarnata). A Felső-Szigetköz 

egyik nedves ártéri rétjének védett növényritkasága a poloskaszagú kosbor (Orchis coriophora). 

A mocsárrétek mellett a védett természeti terület további jellemző fátlan élőhelyei a láprétek és a 

magassásosok is. 

 

A natúrparki térség természetközeli állapotú fás és fátlan élőhelyeinek nagyobb része – az Öreg-

Duna és a Mosoni-Duna mentén található puhafás és keményfás ligeterdők maradványfoltjai, 

valamint a legjobb állapotú mocsárrétek és egyéb gyepek – nemzeti és európai szintű 

természetvédelmi oltalom alatt áll, elsődleges védelmi rendeltetéssel (részletesen lásd: 2.3.1. 

Természetvédelem című fejezet). 

 

http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=vf_335
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=vf_373
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=vf_318
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A fás és a fátlan élőhelyek esetében is komoly veszélyeztető tényező az özönnövények terjeszkedése 

(részletesen lásd: 2.2.10. Tájhasználati konfliktusok című fejezet). 

 

2. táblázat. A Szigetköz Natúrpark országos nyilvántartásban szereplő, nagyméretű, idős, tájban 

honos faegyedei (forrás: www.dendromania.hu) 

Település Fafaj 
Törzskörméret 

(cm) 
Mérés éve Koordináták 

Lipót fekete nyár 903 2013 47°51'25.0"  17°32'02.0" 

Lipót fekete nyár 890 2013 47°51'31.0"  17°31'02.0" 

Ásványráró * fekete nyár 822 2010 47°48'20.0"  17°34'08.0" 

Ásványráró fekete nyár 794 2010 47°48'37.0"  17°35'47.0" 

Győrzámoly fekete nyár 762 2010 47°47'46.0"  17°36'29.0" 

Kisbodak fekete nyár 758 2013 47°53'16.0"  17°25'26.0" 

Kisbodak fekete nyár 757 2013 47°53'18.0"  17°25'26.0" 

Dunakiliti fekete nyár 751 2009 47°57'59.0"  17°20'35.0" 

Ásványráró fekete nyár 695 2010 47°48'09.0"  17°36'06.0" 

Ásványráró fekete nyár 690 2010 47°48'28.0"  17°33'52.0" 

Dunasziget fekete nyár 673 2013 47°55'40.0"  17°23'53.0" 

Lipót fekete nyár 660 2013 47°51'56.0"  17°31'11.0" 

Lipót fekete nyár 640 2013 47°51'35.0"  17°29'31.0" 

Lipót jegenyenyár 611 2013 47°52'16.0"  17°28'48.0" 

Dunasziget fekete nyár 608 2013 47°55'03.0"  17°23'01.0" 

Dunasziget fehér fűz 908 2013 47°55'15.0"  17°23'16.0" 

Lipót fehér fűz 698 2013 47°51'11.0"  17°30'56.0" 

Ásványráró fehér fűz 659 2010 47°49'31.0"  17°32'40.0" 

Ásványráró fehér fűz 640 2010 47°49'55.0"  17°32'21.0" 

* bizonytalan adat 

 

 

2.1.6. Állattani adottságok és értékek 

 

A natúrparki térség állatföldrajzilag az alföldi faunakörzet (Pannonicum) kisalföldi faunajárásához 

(Arrabonicum) tartozik. Az alapfauna európai – közép-európai jellegű, kevés a pontusi, ponto-kaspi 

és a mediterrán faj. 



Szigetköz Natúrpark – natúrparki megalapozó szakmai háttértanulmány (2017-2018) 
______________________________________________________________________________________ 

25 

 

 

Az egész Szigetközre a vízi és vízkedvelő állatfajok a jellemzők. A Duna 1992. évi elterelését követő 

drasztikus hatások a vizes élőhelyek állatvilágát negatívan érintették, ám ennek ellenére a Szigetköz 

állatvilága a mai napig értékes bővelkedik ritka, védett állatfajokban. 

 

Elterjedtek a laposférgek, a vízi és szárazföldi gyűrűsférgek, a kerekes férgek és a hengeres férgek. 

Az ízeltlábúak törzse sok ezer képviselőjének feltárása a jövő feladata. Közülük a Szigetköz 

legjobban ismert állatcsoportja a lepkék, több mint 1120 fajjal képviseltetik magukat, melyek között 

jelentős a védett és Vörös Könyves nagylepke fajok száma. A szigetközi mocsárrétek jellemző lepke 

fajai a vérfűboglárka (Maculinea teleius), a nagy tűzlepke (Lycaena dispar) és a zanótboglárka 

(Maculinea nausithous). Több olyan lepkefaj is él a területen, amelyek általában nem jellemzőek a 

folyóvölgyi liget- és galériaerdőkre, vagy kifejezetten hiányoznak azokból.  

A natúrparki térség halfaunájában megtalálható a hazai fajok mintegy 75%-a. Az eredetileg tiszta 

hegyi patakokban élő sebes pisztráng (Salmo trutta fario) éppúgy, mint a mocsarak, lápok védett 

fajai: a réti csík (Misgurnus fossilis), a lápi póc (Umbra krameri) vagy egyéb, jól ismert édesvízi 

halak: a márna (Barbus barbus), a szürkeharcsa (Silurus glanis), a kecsege (Accipenser ruthenus) 

és a compó (Tinca Tinca). A térség a magyar Duna szakasz legjelentősebb ívóhelye. 

A kétéltűeknek csaknem valamennyi hazai faja megfigyelhető itt. Közülük gyakori a kecskebéka 

(Rana esculenta), a tavi béka (Pelophylax ridibundus), a mocsári béka (Rana arvalis), a vöröshasú 

unka (Bombina bombina) és a levelibéka (Hyla arborea).  

A hüllők – melyek kisebb számban élnek a vízjárta területeken – jellegzetes képviselői a vízisikló 

(Natrix natrix), a kockás sikló (Natrix tessellata), a lábatlan gyík (Anguis fragilis), a fürge gyík 

(Lacerta agilis), a zöld gyík (Lacerta viridis) és a mocsári teknős (Emys orbicularis). 

 

A Szigetközben eddig megfigyelt 206 madárfaj a hazai madárfauna mintegy 57%-a. A fészkelő fajok 

száma 134. A szigetközi erdők madárvilága fajösszetételben hasonlít a középhegységi erdőkéhez, 

ugyanakkor az egyedsűrűség másfél-kétszerte nagyobb. A sokféle élőhely-típus együttes 

előfordulása számos ritka, védett (166) és fokozottan védett (további 19) madárfaj megtelepedését 

teszi lehetővé. Ezek közül országos szinten is jelentős a fokozottan védett fekete gólya (Ciconia 

nigra) és rétisas (Haliaeetus albicilla) állománya. A fokozottan védett fajok közül a térségben fészkel 

a barna kánya (Milvus migrans), a hamvas rétihéja (Circus pygargus), a bölömbika (Botaurus 

stellaris), a törpegém (Ixobrychus minutus), a kis kárókatona (Phalacrocorax pygmeus), a nagy 

kócsag (Egretta alba) és a vörös gém (Ardea purpurea) is. Időszakosan figyelhető meg a halászsas 

(Pandion haliaëtus). Nagyobb telepeken költenek a nagy kárókatonák (Phalacrocorax carbo), a 

szürke gémek (Ardea cinerea) és a bakcsók (Nycticorax nycticorax). Különösen télen, nagy 

csapatokban úszkálnak a réce félék képviselői, a tőkés réce (Anas platyrhynchos), a csörgő réce 

(Anas crecca), a kontyos és barátréce (Aythya fuligula, A. ferina), a hegyi réce (Aythya marila), a 

jeges réce (Clangula hyemallis), a füstös és fekete réce (Melanitta fusca, M. nigra), valamint a 

kerceréce (Bucephala clangula). Kimondottan gyakori faj a szárcsa (Fulica atra). Gyakran lehet 

megfigyelni a bütykös hattyú (Cygnus olor) és a búbos vöcsök (Podiceps cristatus) egyedeit is. 

http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=vf_1302
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=vf_1829
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=vf_1336
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=vf_1334
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=vf_1324
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=vf_1324
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=vf_1332
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=vf_1357
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=vf_1343
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=vf_1878
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=vf_1885
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=vf_1858
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=vf_1858
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=vf_1859
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=vf_1875
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=vf_2267
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=vf_1378
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=vf_1855
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=vf_1401
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=vf_1400
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=vf_1402
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=vf_1405
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=vf_1407
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=vf_1406
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Összességében a magyarországi folyóárterek közül a fajok számát és változatosságát tekintve a 

Szigetköz a legjobb területek közé tartozik.  

 

A térségben élő emlősök nagy része nem kötődik oly szorosan a vízhez, mint más állatcsoportok, 

például a madarak nagyobb része. A védett emlősfajok közül kimondottan gyakori a hermelin 

(Mustella erminea), a nyuszt (Martes martes) és a denevérek több faja. 

A vizek környékén rendszeresen találkozhatunk az egykor ritkának számító vidrával (Lutra lutra). 

Az elmúlt évtizedben jelentősen megerősödött az eurázsiai hód (Castor fiber) szigetközi állománya. 

Az első hódok a Szigetközben az 1980-as évek közepén jelentek meg, melyek nagy valószínűséggel 

Szlovákián keresztül Ausztriából érkeztek. Természetes ellenség híján állományuk gyorsan 

megerősödött. 2004-ben szakértői becslés szerint közel 300 egyedből állt az itteni populáció. A 

„szigetközi hódparadicsom” állományának nagyságát jelenleg már mintegy 1000 egyedre becsülik. 

A natúrparki térség állattani különlegessége a fokozottan védett északi pocok (Microtus oeconomus 

mehelyi) előfordulása. A Kárpát-medencében endemikus alfajjal jelenlévő, jégkori reliktum 

emlősfajunk hazai állományainak védelmére 2006-ban fajmegőrzési terv készült. Az állomány 

nagyságának változását 2000 óta egy szigetközi mintavételi területen (Lipót: Holt-Duna) vizsgálják 

a Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei. A tapasztalatok szerint a populáció mérete 

akár évről évre jelentősen változhat. A szigetközi állományok jelentős veszélyeztető tényezője 

élőhelyeinek romló vízellátása, kiszáradás miatti eltűnése. 

 

 

2.1.7. Éghajlati adottságok 

 

A natúrparki térség a mérsékelten hűvös (ÉNy-i rész) és mérsékelten meleg (DK-i rész), száraz 

éghajlati körzetbe tartozik. Minden éghajlati elem esetében enyhe eltérés mutatkozik a térség ÉNy-i 

(Felső-Szigetköz) és DK-i (Alsó-Szigetköz) része között. A térség éghajlatát az alábbi értékek 

jellemzik.  

 

 Felső-Szigetköz Alsó-Szigetköz Megjegyzés: 

Napfénytartam 1900 óra 1950 óra Ebből mintegy 180 óra a téli 

időszakra esik. 

évi 

középhőmérséklet 

9,7 C 10,0 C A tenyészidőszakban 16,5-16,8 C. 

évi csapadék 550-600 mm > 550 mm A téli hótakarós napok átlagos 

száma 30 nap körül alakul. 

uralkodó szélirány ÉNy-i Átlagos szélsebesség 3 m/s. 

 

http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=vf_1760
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=vf_1762
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=vf_1750
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=vf_1988
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A Szigetköz Atlanti-óceánhoz – hazai viszonylatban értendő – közeli fekvése az oka, hogy ez a 

terület Magyarország egyik legborultabb vidéke. A tényleges napsütés éves átlagban a lehetséges 

napfénytartamnak a felét sem éri el, ahogy a napfényes órák száma is 2000 óra alatt marad. 

A térség éghajlata kiegyenlítettebb, országos viszonylatban alacsony a hőmérsékleti szélsőségek 

gyakorisága. 

A Szigetköz hazánk legszárazabb tájai közé tartozik. A csapadék éves átlaga 550-600 mm, a K-i 

részeken még ennél is kevesebb. A csapadék évi eloszlása hasonló az országoshoz: a legtöbb 

csapadék nyáron hullik, míg a legszárazabb évszak a tél. 

A Kárpát-medencébe az Atlanti-óceán felől érkező légtömegek az Alpok eltérítő hatása miatt 

gyakran a Duna völgyében, a Dévényi-kapun keresztül érkeznek, és így először a Kisalföldet érik el. 

Ezzel áll összefüggésben a különösen a nyári félévben uralkodó ÉNy-i szélirány is, illetve – a 

csatornahatással összefüggésben – az országos viszonylatban is jelentős szélsebesség. 

 

 

2.2. Társadalmi-gazdasági adottságok 

 

2.2.1. A térség települései, területi kiterjedése és lakosságszáma 

 

A Szigetköz Natúrpark 26 település – valamennyi község jogállású – teljes közigazgatási területére 

terjed ki, melyek a következők: 

 Ásványráró, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, 

Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Kimle, Kisbajcs, 

Kisbodak, Kunsziget, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Nagybajcs, Öttevény, Püski, Rajka, 

Vámosszabadi és Vének. 

 

A 26 település közigazgatási területének kiterjedése mintegy 50 748 hektár (3. táblázat). A térség 

összes települése magyarországi viszonylatban kis kiterjedésű. A lakosságszám 39 179 fő (2017), az 

elmúlt 15 évben összességében és a települések döntő részét érintően növekvő tendenciát mutat. 

 

A natúrparki térségben  

500 fő alatti településeken (törpefalu) él a lakosság 2,0 %-a   (3 település) 

500-1000 fő lakosú településeken (kisfalu) él a lakosság 13,1 %-a  (7 település) 

1000-2000 fő lakosú településeken (középfalu) él a lakosság 37,9 %-a  (9 település) 

2000 főnél népesebb településeken (nagyfalu) él a lakosság 46,9 %-a  (7 település) 

 

A Szigetköz Natúrpark a hazai névhasználati címmel rendelkező natúrparkok közötti sorrendben 

településszám alapján a 4-dik, területi kiterjedés alapján az 6-dik helyet foglalja el (8. ábra). 
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3. táblázat. A Szigetköz Natúrpark településeinek területe és lakosságszáma (2017) (forrás: 

http://nepesseg.com) 

Település 
Közigazgatási terület 

(ha) 

Lakosságszám 

(fő) 

Településkategória 

szerinti besorolás 

Ásványráró 3 910 2 002 nagyfalu 

Darnózseli 1 960 1 573 középfalu 

Dunakiliti 3 366 1 934 középfalu 

Dunaremete 436 247 törpefalu 

Dunaszeg 1 726 2 122 nagyfalu 

Dunaszentpál 981 736 kisfalu 

Dunasziget 3 589 1 631 középfalu 

Feketeerdő 675 609 kisfalu 

Győrladamér 860 1 784 középfalu 

Győrújfalu 737 1 877 középfalu 

Győrzámoly 2 675 2 854 nagyfalu 

Halászi 3 644 3 099 nagyfalu 

Hédervár 1 431 1 226 középfalu 

Kimle 3 726 2 320 nagyfalu 

Kisbajcs 875 882 kisfalu 

Kisbodak 909 370 törpefalu 

Kunsziget 1 787 1 253 középfalu 

Lipót 1 609 752 kisfalu 

Máriakálnok 1 551 1 952 középfalu 

Mecsér 2 110 619 kisfalu 

Nagybajcs 774 988 kisfalu 

Öttevény 2 366 3 076 nagyfalu 

Püski 839 629 kisfalu 

Rajka 5 260 3 165 nagyfalu 

Vámosszabadi 2 237 1 830 középfalu 

Vének 715 189 törpefalu 

Natúrpark területe összesen: 50 748 39 179  
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8. ábra.  A magyarországi névhasználati címmel rendelkező natúrparkok és a Szigetköz Natúrpark 

településszám és területi kiterjedés szerinti sorrendje (forrás: A magyarországi natúrparkok 

fejlesztési koncepciója 2015-2030) 

 

 

A natúrparki települések mindegyike Győr–Moson–Sopron megyében található. Az alsó-szigetközi 

települések (összesen 11) a Győri járásba (Dunaszeg, Dunaszentpál, Győrladamér, Győrújfalu, 

Győrzámoly, Kisbajcs, Kunsziget, Nagybajcs, Öttevény, Vámosszabadi és Vének), a felső-

szigetköziek (15) a Mosonmagyaróvári járásba (Ásványráró, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, 

Dunasziget, Feketeerdő, Halászi, Hédervár, Kimle, Kisbodak, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Püski és 

Rajka) tartoznak. 
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2.2.2. Táj- és népességtörténet, hagyományos gazdálkodási tevékenységek 

 

A víz által létrehozott szigetközi tájon letelepedett ember életét mindig is a Duna határozta meg. 

Kezdetben az idetelepülő lakosság a megtelepedés helyében és az építkezési módokban is igyekezett 

alkalmazkodni a vízjáráshoz. A mocsaras, árvízjárta vidéken az első lakott helyek a kisebb, 

természetes magaslatokon jöttek létre. A vizenyős területek közötti „szigeteken” kezdetben 

tanyaszerű települések fejlődtek ki. A házcsoportok köré még kis körgátakat is építettek. Régebben a 

rendszeres árvizek, partszaggatások miatt több település, településrész is megsemmisült, új helyre 

költözött. A mai települések e magjainak népessége különösen a folyószabályozásokat követően 

duzzadt fel. Néhány település (pl. Kisbajcs, Nagybajcs, Vének) máig őrzi a régi települési formáknak 

a nyomait, habár az egykor jellemző döngölt falú lakóházak már teljesen eltűntek.  

 

A római korban a Szigetköz D-i peremén, a Mosoni-

Duna mentén húzódott a Római Birodalom 

határának, a limesnek az egyik szakasza (9. ábra). A 

sziget ritkán lakott, nagy kiterjedésű erdőkkel 

borított területe jó felvonulási hely volt a birodalom 

területére meglepetésszerű behatolást tervező 

ellenséges törzsek számára. Ez indokolta az I. sz. 

szerinti 90-es években a közelben egy erődített 

táborhely – Ad Flexum (Mosonmagyaróvár) – 

kialakítását. Az egyesült germán és szarmata törzsek 

később itt mértek súlyos vereséget a római 

csapatokra, és földig rombolták a katonai és a civil 

várost is. A folyami határral (Ripa Pannonica)  

 

9. ábra.  A Ripa Pannonica szakasza a 

Szigetköz környékén 

párhuzamosan futó limes-út Arrabona (Győr) és Carnuntum (Németóvár) közötti szakasza mentén 

álló őrtornyok, erődítmények egyikét Kunsziget mellett tárták fel a régészek. 

 

A szigetközi gazdálkodást hagyományosan a több lábon állás jellemezte, mind az erdei 

haszonvételek, mind a vizek hasznosítása terén. Ez a táj változatos szerkezetében is tükröződött, 

amint az a XVIII–XIX. századi állapotokat tükröző katonai felmérések térképlapjain is látható (10-12. 

ábra). 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Tanya
https://hu.wikipedia.org/wiki/Telep%C3%BCl%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/wiki/90-es_%C3%A9vek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ad_Flexum
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ad_Flexum
https://hu.wikipedia.org/wiki/Germ%C3%A1nok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szarmata


 

 

10-12. ábra. A Szigetköz Natúrpark területe az I. 

katonai felmérés (1763-1787; felül), a II. katonai 

felmérés (1806-1869; középen) a III. katonai 

felmérés (1869-1887; alul) térképlapjain 

  

 

 

  

 

 

 



A Szigetközben az ősi kenyéradó foglalkozások jórészt a vízhez kötődtek. Ezek közül elterjedtségét 

és fontosságát tekintve is kiemelkedő volt a halászat, amit minden településen igen sokan űztek. A 

szigetközi „vizások” rendszeresen hordták a hatalmas és ízletes tokokat a bécsi és pozsonyi 

halpiacokra, ahol a lipótiaknak is külön „standjuk” volt. Véneken egykor a pannonhalmi apátság 

halászai laktak. 

A halászathoz kötődő mesterségeket – mint például a hálófonás – ma már csak kevesen, jórészt 

idősebb halászemberek űzik a térségben. Az ősi tudás napjainkban tűnik el. 

A halfeldolgozás is jelen van a térségben. A II. világháborút követően győri székhellyel alakult Győri 

„Előre” Halászati Termelőszövetkezet az 1980-as évek végén kezdett bele a feldolgozott 

haltermékek előállításába. A cég intenzív halnevelő telepe és halfeldolgozó üzeme Kisbajcson van. 

Az édesvízi halak palettáján hazai viszonylatban a legszínesebb termékkörrel rendelkezik, amelyek 

között konyhakész élelmiszerek is megtalálhatóak. Bajcshal márkanév alatt forgalmazott 

termékeikkel országszerte találkozhatunk a boltokban (http://www.bajcshal.hu). 

 

A későközépkorban és a korai újkorban a gazdaság meghatározó tényezője volt a hajóvontatás és a 

vízimolnárság. A folyó mellett haladó egykori vontatóút nyomvonala jó követhető a XIX. században 

készült térképeken. Ebben az időben még a Mosoni-Duna volt a fő telepítő tényező, ez a folyóág 

szolgált a hajózás fő útvonalaként is. Kutatások szerint a XVIII. században több mint 150 hajómalom 

működött a Szigetközben, például Kunsziget, Lipót és Zámoly (ma Győrzámoly) határában. A 

szigetközi molnárok olyan híresek voltak, hogy még az Al-Dunáról is hoztak fel nekik gabonát 

őrlésre. Az utolsó szigetközi vízimalmot 1945. március 28-án a visszavonuló német csapatok 

gyújtották fel Nagybajcsnál. Az elmúlt években több elképzelés is született a szigetközi malomipari 

történtének bemutatására, egy hajómalom rekonstrukciójára, kiállítóhelyként történő 

működtetésére.5 Dunaszegen a molnárság emlékét az egykori szárazmalom lepusztult épülete 

„őrzi”. A molnárok hatalmas céhzászlaja ma is látható a nagybajcsi templomban. 

 

A Szigetközben élők egyik több évszázados múltra visszatekintő megélhetést biztosító tevékenysége 

volt az aranymosás.6 A Duna kisalföldi szakasza mentén feltehetően már a vaskorban is mostak 

aranyat, később különösen a török hódoltság időszakában számított kifizetődő mesterségnek. 

Az 1-20 mikron méretű arany pikkelyeket tartalmazó fövenyt az áradás után visszahúzódó víz 

hagyja a parton. Az aranymosók – a Szigetközben és a Csallóközben használt népi nevükön 

aranyászok – ezt az iszapos anyagot egy ferde mosópadra – ez az ún. „dunai típusú” aranymosó 

asztal – merték, amire filcet helyeztek. Ennek bolyhain a nehezebb anyagrészecskék, így az arany is 

fennakadtak. A higanyos eljárással kinyert és finomított aranyat az aranybeváltó helyeken 

értékesítettek. Az ősi mesterséghez kötődő tudás – így a legjobb mosóhelyek és a sajátos fogások 

ismerete – egykor apáról fiúra szállt. 

                                                 
5 Egy szigetközi hajómalom eredeti másolata a németországi Suhlendorf malommúzeumában, egy kicsinyített mása 

pedig a győri Xántus János Múzeumban látható. Egy újjáépített példány tekinthető meg a szlovákiai Gútán (Kolárovo), 
a Kis-Dunán. 

6 A szigetközi aranymosásról részletes információk találhatók az alábbi weboldalon: 

http://kitud.kkmk.hu/web/guest/wiki/-/wiki/Main/Aranymosás/pop_up;jsessionid=801F6A1270A0A789ADCD8FAE86EC1A15 

https://hu.wikipedia.org/wiki/A_magyar_hal%C3%A1szat_t%C3%B6rt%C3%A9nete
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A XIX. században a szigetközi aranyászok jellemzően 150-200 gramm aranyat szolgáltattak be 

havonta, de sokan feketén is értékesítettek. Ezzel együtt is az aranymosás még falusi viszonyok 

között is szerény, a napszámosokéval, szegényparasztokéval azonos szintű megélhetést biztosított. 

A leghíresebb aranyász-község Ásvány volt, de Lipóton is több család élt ebből az ősi mesterségből. 

A szigetközi aranymosás a jelentőségét a folyószabályozást követően, a Duna középvízszintjének, s 

így a zátonyok aranytartalmú alsóbb rétegeinek víz alá kerülésével veszítette el. A szigetközi falvak 

utolsó aranyászai az 1930-50-es években hagytak fel tevékenységükkel. Napjainkban már csak 

kedvtelésből, hagyományőrzésből űzik ezt az ősi mesterséget. Az aranymosás emlékét földrajzi 

nevek őrzik a Szigetközben. A térség helyi közösségei 1999-től a minden évben más településen 

megrendezett Szigetközi Aranymosó és Hagyományőrző Fesztivál keretében is igyekeznek 

feleleveníteni a térség e néprajzi kincsét. A győri Xántus János Múzeumban őrzik az utolsó véneki 

aranyász, Ladocsi Kálmán aranymosó felszerelését és sárarany-mintáit. A szigetközi aranyászokról 

rege szól (A Duna kincse. in: Lipták Gábor (1971): A Duna-Tisza regéi. Móra Könyvkiadó. 

Budapest.) és kisfilm is készült (Örökségünk. Régi falusi mesterségek 4. rész. Az aranyász). 

 

A Szigetköz nedves rétjei egész évben dús füvet biztosítottak a legelő állatoknak, aminek 

köszönhetően az ártéri extenzív állattartás gazdag formái alakultak ki és maradtak fenn sokáig. A 

állattartás egyik sajátos térségi formája volt az úsztatásos legeltetés – a gulyát szigetről-szigetre 

hajtották. A legelőket több helyen úgy közelítették meg, hogy a csordát folyón átúsztatták. E sajátos 

legeltetéssel egészen a XX. század második feléig, a termelőszövetkezetek szervezéséig lehetett 

találkozni. 

 

A kisparaszti földművelésében hagyományosan nagy szerepe volt a szántóföldi kertészetnek. 

Kunsziget, Lipót, Püski és Kisbodak térség szerte ismert volt a népi kertészkedés termékeiről. 

 

A szigetközi lakosság életében alapvető változást hozott a Duna menti védőtöltések megépítése, 

hiszen ez nagymértékben függetlenítette a területet a folyam vízjárásának szeszélyeitől. A 

hagyományos foglalkozásokkal szemben egyre nagyobb jelentősége lett a földművelésnek, hiszen a 

termékeny talajokon megnőtt a termelés biztonsága. A szántóföldi művelés terjedésével és a 

legeltetéses állattartás visszaszorulásával a szigetközi táj arculata rohamosan megváltozott. 

Az építkezési formákban is jelentős változást hozott a növekvő árvízi biztonság, hiszen már 

érdemes volt hosszú távra építkezni. Ekkor vált általánossá a maihoz hasonló építőanyagokat 

felhasználó építkezési mód, bár napjainkkal összevetve akkor még jóval szélesebb körben 

használtak természetes építőanyagokat, így elsősorban a fát és a nádat. 

 

A natúrparki térség gazdálkodástörténetének fontos vonása volt a nagybirtoki rendszer, ami 

különösen a török hódoltsági időszakot követően erősödött meg. 

Hédervár neve összefonódott a Héderváry, a Viczay és a Khuen-Héderváry grófi családok 

történetével. Krónikaíróink Géza fejedelem idejére, egyes kutatók II. Géza király uralkodásának 

idején teszik a német származású Héder (Hedirich, Hederich) lovagok Magyarországra történő 
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bejövetelét. Héder a Győr melletti Duna szigetet (a Csallóközt és a Szigetközt) kapta adományul 

szolgálataiért az uralkodótól. 1162-ben III. István nádoraként szolgált, s feltehetően ebben az időben 

építtette fel „Héder várát”. A család több tagja magas tisztséget töltött be, világi és egyházi 

méltóságok sorát adta az országnak. A birtok rövid időre kicsúszott a család kezéből, amikor a várat 

új tulajdonosa leromboltatta. 1578-ban Héderváry János az újra a család birtokába került 

várkastélyt újjáépíttette és kibővíttette. 

A Héderváry család 1662-ben kihalt, így az itteni birtok – házasság révén – a Viczay család 

birtokába került. A várat a XVIII. század közepén átépíttették, bővítették. 

A Viczayak 1873-ig voltak a község földesurai, amikor is a birtokot a Khuen-Héderváry család 

örökölte. A kastélyon a XX. század elején nagyobb átalakításokat végeztettek el. 1946-ban a család 

két utolsó tagjának halálával – több mint 800 év folyamatosság után – grófi család nélkül maradt 

Hédervár. 

Dunakiliti térségében a Batthyány család birtokolt nagy kiterjedésű földeket. 1875-ben a család 

kápolnát építtetett a faluban, ami a mai napig a település büszkesége. A Batthyány-kúriában látta 

meg a napvilágot „a szegények orvosa”, Dr. Batthyány-Strattmann László. Ma a nevét viseli a falu 

iskolája, ereklyéjét a templomban helyezték el. 

Öttevényen, a Bécs – Pozsony – Budapest főútvonal mentén 1870-ben Földváry Miklós báró 

építtetett kastélyt feleségének. Körülötte szép parkot alakítottak ki. A II. világháborút követően a 

kastély magántulajdonba került. 2009-ben a felújított épületet kastélyszállóként – Chateau Földváry 

néven – nyitották meg. 

 

Vallásfelekezeti szempontból a térség dominánsan római katolikus jellegű. Erős evangélikus vallási 

közösség él Győrújfalun, Öttevényben és Rajkán. A XX. század közepéig nagy létszámú izraelita 

közösség élt Rajkán. 

 

A településhálózatot a trianoni békediktátumot követő határmeghúzás is befolyásolta. Az 1920-ban 

kijelölt országhatár a Nagy-Duna lett. Az elszakadt csallóközi községek D-i, Magyarországon maradt 

határrészeiből három új község alakult: Cikolasziget (Vajka és Süly határából), Sérfenyősziget 

(Keszölcés határából) és Doborgazsziget (Doborgaz határából). E lakott helyek később két lépcsőben 

(1937-ben és 1969-ben) egyesültek, létrehozva Dunasziget települést. Több település külterületi 

határának egy része Csehszlovákia fennhatósága alá került. 

 

A XX. század elején néhány földbirtokos, így Khuen Héderváry Károly és Wenckheim Frigyes 

gazdasági célú vasútvonalakat építettek ki birokközpontjaik országos vasúti hálózatba történő 

bekapcsolása érdekében. Az egykori uradalmi keskeny nyomközű vasúton eleinte mezőgazdasági 

árut szállítottak. A II. világháború után állami kézbe kerültek, funkciójuk megváltozott, elsősorban 

az újjáépítéshez szükséges ipari szállítások kerültek előtérbe. A kavics- és homokbányászat 

volumenének növekedésével újabb vasúti szárnyvonalak is épültek. Különösen nagy segítséget 

nyújtott a kisvasút az 1954-es árvíz utáni újjáépítés során. Az országos közlekedésföldrajzi 

folyamatokkal és szakmapolitikai döntésekkel összhangban a szigetközi kisvasúton 1968 végén 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1920
https://hu.wikipedia.org/wiki/Cikolasziget
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vajka
https://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCly
https://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rfeny%C5%91sziget
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kesz%C3%B6lc%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Doborgazsziget
https://hu.wikipedia.org/wiki/Doborgaz
https://hu.wikipedia.org/wiki/1969
https://hu.wikipedia.org/wiki/Dunasziget
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szűnt meg a vasúti forgalom. Az egykori vasút emlékei közül kiemelkedik két még ma is álló vasúti 

híd: Dunaszeg és Öttevény között a Bolgányi híd, valamint a Hédervárt Lébénnyel összekötő 

Lickópusztai híd. Az egykori kimlei híd megmaradt pillérjeinek egyikén ma trianoni kereszt áll. 

2009-ben kisvasúti emlékhelyet alakítottak ki Dunaszegen (47°46'23.08"  17°32'1.87"), aminek 

központi eleme egy C50 típusú dízelmozdony.  

 

A szigetközi táj DK-i részének egyik új keletű vonása a Győr vonzáskörzetében jelentkező 

szuburbanizációs folyamat. A környező falvakban – így különösen Győrújfalun, Győrzámolyon, 

Győrladaméron és Vámosszabadiban – jelentősen nőtt a beépített területek kiterjedése. A 

natúrparki térség másik, nyugati végén Rajkán figyelhető meg hasonló folyamat, Pozsony 

(Bratislava) térbeli közelségének és az államhatár új keletű átjárhatóságának köszönhetően. E 

falvakat nem csak arculatukat tekintve jellemzi sajátos kettősség, hanem az ott élők mentalitását 

tekintve is. E sajátosságot a Győrújfalu honlapján megfogalmazott hitvallás alapján lehet a 

natúrpark előnyére fordítani. E szerint a településen élők egy része az évszázados hagyományt, az 

apáról fiúra szálló szigetközi bölcsességet képviseli, míg a másik oldal a dinamizmust, a vállalkozó 

szellemet. 

 

A nyugati határszél sok más térségéhez hasonlóan a Szigetköz életét is nagyban befolyásolja, hogy 

sokan járnak dolgozni a közeli Ausztriába. Ezzel is összefüggésben a térségben a munkanélküliek 

száma kevés, és a közmunka programok keretében is viszonylag kevesen dolgoznak.  

Szerencsés lenne, ha a natúrpark ahhoz is hozzá tudna járulni, hogy a térségben élők itthon találják 

meg számításaikat, tudjanak minőségi életet élni, annak minden összetevőjét tekintve. 

 

 

2.2.3. Térségi kapcsolatok, közlekedés 

 

A natúrparki térség Magyarország ÉNy-i részén, Ausztria, Szlovákia és Magyarország 

hármashatárának közelében helyezkedik el. A natúrpark jövőbeni működése szempontjából 

meghatározó két szomszédos ország fővárosának földrajzi közelsége: a Szigetköz földrajzi 

középpontjától számolva Pozsony (Bratislava) mintegy 55 km-re, Bécs (Wien) pedig mintegy 104 

km-re fekszik, vagyis közelebb, mint Budapest (161 km).  

 

Az újjáéledő együttműködésre irányuló igényeket szemléletesen jelzik a natúrparki térség 

településeinek csallóközi testvértelepülési kapcsolatai: Dunakiliti – Doborgaz (Dobrohošť), 

Nagyszarva (Rohovce), Oroszvár (Rusovce) és Szenc (Senec); Dunasziget – Doborgaz (Dobrohošť), 

Keszölcés (Kyselica) és Vajka (Vojka nad Dunajom), Dunaszeg – Nádszeg (Trstice), Halászi – Fél 

(Tomášov); Kimle – Bős (Gabčíkovo); Kisbodak – Nagybodak (Bodíky); Nagybajcs – Balony (Baloň); 

Rajka – Gútor (Hamuliakovo). 

 



Szigetköz Natúrpark – natúrparki megalapozó szakmai háttértanulmány (2017-2018) 
______________________________________________________________________________________ 

36 

 

A natúrparki települések földrajzi elhelyezkedésük és történelmi hagyományaik alapján is a Duna és 

a Rába összefolyásánál fekvő, több mint 125 ezer fős lélekszámú megye- és járásközpont, Győr 

vonzáskörzetébe tartoznak. Meghatározó fontosságú még a közel 33 ezer fős járásközpont, 

Mosonmagyaróvár – „A Szigetköz fővárosa” – térbeli közelsége. 

 

A natúrparki térség közúthálózatának tengelyét a natúrpark területén kívül, attól D-re futó M1 

autópálya és az arról Hegyeshalom előtt leágazó M15 autóút, valamint az ezekkel párhuzamos 

vonalvezetésű 1. számú főút, Mosonmagyaróvár és Rajka között a 150. számú főút adja (13. ábra). A 

főközlekedési utakról a natúrparki térség DK-i része (Alsó-Szigetköz) – győri leágazással – a 14. 

számú főúton érhető el. Ez a főút – a Nagy-Dunát Vámosszabadi és Medve (Medveďov) közötti 

hídon keresztezve – a Csallóköz felé is közúti kapcsolatot biztosít. A Felső-Szigetköz települései felé 

alacsonyabb rendű utak teremtik meg a kapcsolatot, a Mosoni-Dunán épült hat közúti hídon 

(Mecsér, Kimle, Mosonmagyaróvár – Máriakálnok, Mosonmagyaróvár – Halászi, 

Mosonmagyaróvár – Feketeerdő, Rajka) keresztül. A Győr és Mosonmagyaróvár között a szigeten 

keresztülhaladó 1401. számú összekötő út kilenc kistelepülést érint közvetlenül, a többi község 

esetében bekötő utak biztosítják a közúti kapcsolatot. 

 

 

13. ábra. A Szigetköz Natúrpark és térsége úthálózata (alaptérkép: http://www.openstreetmap.org) 
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A natúrparki térség vasúti kapcsolatát az ország többi részével a Budapest–Hegyeshalom–Rajka 

vasútvonal (a MÁV és a GYSEV 1-es számú vasúti fővonala) biztosítja. A teljes magyarországi 

szakaszán kettős vágányú, villamosított vasútvonal hazánk egyik legfontosabb vasútvonala. Szerepe 

jelentős személy- és teherforgalmán kívül az általa teremtett nemzetközi összeköttetés (Ausztria, 

Németország, Svájc) miatt is fontos. A vonalon ütemes menetrend szerint óránként közlekednek 

elővárosi személyvonatok. Kétóránként indulnak a belföldi gyorsvonatok és a nemzetközi InterCity, 

EuroCity, EuroNight és Railjet járatok. A natúrparki térség a győri és mosonmagyaróvári 

vasútállomásokon leszállva érhető el. A közvetlen vonatok menetideje Budapest – Keleti pályaudvar 

és Mosonmagyaróvár között 1:39 perc (nemzetközi, EuroCity és Railjet járatok) és 2:03 perc 

(InterCity). A személyvonatok Öttevény és Kimle vasútállomásain is megállnak. 

A natúrpark szempontjából jóval kisebb jelentőségű a Hegyeshalom–Szombathely vasútvonal (a 

GYSEV 16-os számú vonala). Az egyvágányú, villamosított vonala Rajkánál érinti a térség ÉNy-i 

peremét. 

2017 decemberében újraindult a vonatközlekedés a Hegyeshalom – Rajka – Pozsony (Bratislava) 

vonalon. A távlati cél Győr és Mosonmagyaróvár közvetlen vasúti kapcsolatának megteremtése 

Szlovákia fővárosával. 

 

A natúrparki térségen halad keresztül az európai kerékpárút-hálózat részét képező EuroVelo 6 

nemzetközi kerékpáros útvonal (14. ábra). A 3653 kilométer hosszú kerékpáros túraút az Atlanti-

óceán és a Fekete-tenger között teremti meg a kapcsolatot. 

Az EuroVelo 6 térségi szakasza egyben része a Donaueschingenből induló, 2870 kilométer 

hosszúságban, négy országon keresztül a Fekete-tengerig tartó Duna menti kerékpáros túraútnak.  

A kerékpárút-hálózat fejlesztése a jövőben komoly előrelépést hozhat a térségi kapcsolatok javítása 

terén és növelheti a natúrpark turisztikai vonzerejét. 

 

A magyar-szlovák határ az Európai Unió Schengeni övezetén belül található, határellenőrzés nélkül. 

A natúrparki térség közvetlen kapcsolatát a határon túli, jelentős arányban magyarok lakta 

településekkel négy közúti határátkelő – Rajka – Čunovo (Dunacsún), Rajka – Rusovce (Oroszvár), 

Lipót – Gabčíkovo (Bős) (komp), Vámosszabadi – Medveďov (Medve) (közúti híd) – biztosítja. 

 

Összességében a Szigetköz Natúrpark területe jellegzetes „kaputérség”, ahol a Magyarországot 

Európa nyugati részével összekötő legfőbb közúti, vasúti és hajózási útvonalak haladnak. További 

előnyt jelent, hogy e forgalmas útvonalak a térség peremén futnak, így biztosítva a kitűnő 

elérhetőségből adódó előnyöket, ugyanakkor nem kitéve az ebből adódó hátrányoknak (pl. 

légszennyezés, zaj). 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_%C3%81llamvasutak_Zrt.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C5%91r%E2%80%93Sopron%E2%80%93Ebenfurti_Vas%C3%BAt
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vas%C3%BAt
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9tv%C3%A1g%C3%A1ny%C3%BA_vas%C3%BAti_p%C3%A1lya
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9tv%C3%A1g%C3%A1ny%C3%BA_vas%C3%BAti_p%C3%A1lya
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ctemes_menetrend
https://hu.wikipedia.org/wiki/InterCity
https://hu.wikipedia.org/wiki/EuroCity
https://hu.wikipedia.org/wiki/EuroNight
https://hu.wikipedia.org/wiki/Railjet
https://hu.wikipedia.org/wiki/EuroCity
https://hu.wikipedia.org/wiki/Railjet
https://hu.wikipedia.org/wiki/InterCity
https://hu.wikipedia.org/wiki/Villamos_vontat%C3%A1s
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14. ábra. Az EuroVelo 6 nemzetközi kerékpáros útvonal Szigetköz Natúrparkot érintő szakasza 

(forrás: http://kira.gov.hu) 

 

 

 

2.2.4. Épített örökség 

 

A natúrparki térség épített öröksége jellegét tekintve változatos. A natúrpark térség országos vagy 

helyi védelem alatt álló építészeti örökségi elemeinek típus szerint megoszlását a 4. táblázatban 

tüntettük fel, az országos vagy helyi szinten védett épített örökségi elemek kataszterét az 5. táblázat 

tartalmazza. 

 

A szakrális jellegű épületek, építmények teszik ki a natúrparki térség védett építészeti örökségi 

elemeinek mintegy 54%-át. Kedvező vonás, hogy a kálváriák, szentszobrok, képes oszlopok stb. 

állapota – a térség élő népi vallásosságának köszönhetően – általában jó. A szakrális épületekhez, 

építményekhez több sajátos vallási népszokás is kötődik, amiket a „2.2.6. Egyéb tájban élő emlékek, 

hagyományok” című fejezetben mutatunk be. 
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4. táblázat. A Szigetköz Natúrpark védett építészeti örökségi elemeinek típus szerint megoszlása 

 

Építészeti örökségi elem típusa Mennyiség (db) 

Szakrális építmény 29 

Egyéb szakrális kisemlék – pl. kiskápolna, kálvária, szentek szobra, képes oszlop, temető 50 

Vízügyi létesítmény – szivattyútelep 2 

Lakóház – pl. népi lakóház, villa 34 

Középület 14 

Kastély és kertje 6 

Gazdasági épület, építmény 2 

Egyéb köztéri szobor, emlékmű 9 

Utcakép 2 

Összesen: 148 

 

 

A gyakori árvízi elöntések miatt mindössze két településen (Dunaszeg és Halászi) maradtak fent 

olyan népi építészeti emlékek, amelyek országos szinten is védelemre érdemesek. Rajkán több népi 

lakóház, sőt az értékes építészeti örökségi elemek településkarakter-meghatározó szerepe miatt két 

utcakép (Dózsa György utca és Kossuth Lajos utca) is helyi védelemben részesül. A tágabb térség – 

beleértve a Fertő-tájat is – egyik építészeti jellegzetességeként, a „provinciális (vidéki) művészet” 

megnyilvánulásaként a Szigetköz több településén is találkozhatunk parasztbarokk lakóházakkal. 

 

A nagybirtokosi réteghez kötődő kastélyok, kúriák maradtak fenn Dunakililin, Héderváron, Kimlén, 

Máriakálnokon, Öttevényben és Rajkán. Állapotuk – a jelenlegi hasznosítás módjával 

összefüggésben – változó. A Kimle–novákpusztai Andrássy vadászkastély és a rajkai Zichy kastély 

mai hasznosításával jelenleg nem biztosított az épületek építészettörténeti jelentőségének 

megőrzése. 

 

Az építészeti örökséget – térségi jellegzetességként – régi vízügyi létesítmények színesítik, melyek 

közül két szivattyútelep – Ásványrárón és Győrzámolyon – országos védelem alatt áll. Ezeknek az 

építményeknek és régi műszaki berendezéseiknek a megtekintése jól beilleszthető a térségi 

turisztikai programokba. 

 

A natúrparki települések közül védett építészeti örökségi elemek tekintetében a leggazdagabb – 

tekintetbe véve nem csak a védett elemek számát, hanem jelentőségét is – Ásványráró, Dunakiliti, 

Halászi, Hédervár, Kunsziget és Rajka. 
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5. táblázat. A Szigetköz Natúrpark országos vagy helyi szinten védett épített örökségi elemeinek katasztere (forrás: muemlekem.hu, valamint az érintett települések rendezési tervei, TAK-jai és honlapjai) 

Épített örökségi elem megnevezése Védettség Leírás Állag Koordináta 

Ásványráró 

Kálvária M barokk; 1738-ban építtette Nagyapponyi báró Apponyi Lázár, rárói földesúr  47°49'07.9"  17°30'00.2" 

Római katolikus templom M középkori alapokon barokk; XVII. század, bővítve 1904-ben  47°50'02.6"  17°30'15.3" 

Szivattyútelep M földszintes, nyeregtetős és toronyszerű emeletes részből álló épület; 1927-28; gépészete eredeti; nem üzemel megfelelő 47°48'32.5"  17°33'38.8" 

Szt. Rókus templom HV a XVII. században épült, mai formáját a gróf Wenckheim-családnak köszönhetően 1903-ban nyerte el megfelelő 47°49'35.00"  17°29'41.25" 

Lakóház – Sport utca 4. HV  jó 47°50'6.66"  17°30'19.12" 

Lakóház – Halász utca 5. HV  megfelelő 47°49'56.84"  17°30'21.60" 

Lakóház – Deák utca 27. HV  megfelelő 47°49'48.65"  17°30'16.80" 

Lakóház – Deák utca 35. HV  jó 47°49'46.89"  17°30'19.32" 

Lakóház – Egres utca 30. HV  jó 47°50'2.63"  17°30'0.98" 

Lakóház – Egres utca 32. HV  jó 47°50'3.53"  17°30'0.69" 

Lakóház – Hajós utca 8. HV  rossz 47°50'5.29"  17°30'15.93" 

Lakóház – Rákóczi utca 38. HV  megfelelő 47°49'51.59"  17°30'0.78" 

Ásványi kereszt HV  jó 47°49'56.17"  17°30'6.96" 

Zsejkepusztai Mária fülke HV  jó 47°47'47.86"  17°30'31.50" 

Darnózseli 

Római katolikus templom HV 1929-30-ban épült egy kis kápolna helyén jó 47°51'04.1"  17°25'36.4" 

Izraelita temető HV  rossz 47°51'20.45"  17°25'4.44" 

Dunakiliti 

Batthyány-kápolna HV 1875-ben, a kolerajárvány megszűnésének emlékére épült jó 47°58'02.9"  17°17'23.4" 

Batthyány-kastély és kertje HV 1858-62 között épült; Dr. Batthyány-Strattmann László szülőháza; jelenleg általános iskolaként működik megfelelő 47°58'02.6"  17°17'22.4" 

Németh-villa HV több elemében átalakítva jó 47°58'01.5"  17°17'17.2" 

Római katolikus templom HV nagy méretű, összetett alaprajzú templom jó 47°57'55.9"  17°17'16.9" 

Dunaremete 

Római katolikus templom HV 1812-ben épült, falai a XVII. század legelején épült korábbi templom tégláit is tartalmazzák megfelelő 47°52'31.65"   17°26'16.85" 

Mária fülke HV A római katolikus templom mellett álló kis szoborfülke Mária-szoborral megfelelő 47°52'32.01"   17°26'16.61" 

Útszéli kápolna HV barokk stílusú, út menti kiskápolna megfelelő 47°52'40.72"  17°25'52.05" 

Dunaszeg 

Lakóház – Fő utca 19. M népi lakóház  megfelelő 47°46'10.2"  17°32'44.0" 

Római katolikus templom M barokk; 1720; részben átalakítva jó 47°46'11.0"  17°32'43.9" 

,,Homokgödri kis kép'' – védőszentek emlékoszlopa HV a község védőszentjeinek (Flórián, Vendel, Borbála és a Havas Boldogasszony) emlékoszlopa; ligetes környezet jó 47°46'15.9"  17°32'22.8" 

Lakóház –Liget utca 8.  tájjellegű lakóház nádtetővel jó 47°46'12.47"  17°32'33.61" 

Dunaszentpál 
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Kőkép M barokk; XVIII. század  47°46'34.6"  17°30'15.7" 

Római katolikus templom M klasszicista; 1848 jó 47°46'33.7"  17°30'05.0" 

Feketeerdő 

Római katolikus templom HV 1863-ban épült jó 47°56'9.39"   17°16'46.59" 

Győrladamér 

Római katolikus templom HV 1946-ban épült, egy uradalmi magtár átalakításával jó 47°45'32.99"  17°33'48.18" 

Kőkereszt HV 1964-ben állították, a belterület szélén jó 47°45'21.54"  17°33'16.76" 

Győrújfalu 

Római katolikus templom HV  jó 47°43'19.22"  17°36'43.25" 

Templomkerti feszület HV  jó 47°43'18.82"  17°36'43.34" 

Templomkerti emlékoszlop HV  jó  

Evangélikus templom HV  jó 47°43'18.00"  17°36'40.87" 

Millenniumi kereszt HV  jó 47°43'14.96"  17°36'40.75" 

Világháborús emlékmű HV  jó 47°43'19.33"  17°36'41.81" 

Temetőkerti feszület HV  jó 47°43'9.66"  17°36'19.74" 

Lakóépület – Rákóczi út 52. HV nádfedeles, deszkaoromzatos népi lakóház megfelelő 47°43'27.03"  17°36'53.12" 

Evangélikus lelkészház HV  megfelelő 47°43'18.60"  17°36'39.04" 

Evangélikus vendégház HV  jó 47°43'18.01"  17°36'38.76" 

Győrzámoly 

Római katolikus templom M 1779  47°44'27.5"  17°34'45.6" 

Szivattyútelep M földszintes, nyeregtetős és toronyszerű emeletes részből álló épület; 1927-28; gépészete eredeti; nem üzemel megfelelő 47°47'34.0"  17°36'31.3" 

Halászi 

Római katolikus templom M késő barokk; 1775  47°53'28.0"  17°19'43.7" 

Lakóház – Kossuth utca 41. M népi lakóház, barokkos homlokzattal jó 47°53'29.0"  17°19'43.2" 

Lakóház – Kossuth utca 43. M népi lakóház, barokkos homlokzattal jó 47°53'28.9"  17°19'42.7" 

Lakóház – Lenin utca 28. M népi lakóház  47°53'29.1"  17°20'15.2" 

Lakóház – Ady Endre utca HV népi lakóház  47°53'20.65"  17°19'31.60" 

Kőkereszt HV kőkereszt jó 47°53'47.71"  17°19'36.88" 

Hédervár 

Khuen-Hédervári kastély M 
É-i szárny – XVI. század; udvar körüli traktusok – XVI-XVII. század; Ny-i szárny két saroktoronnyal –1750 után, 

barokk 
jó 47°49'54.4"  17°27'17.1" 

Római katolikus templom M barokk; 1755  47°49'56.6"  17°27'33.4" 

Római katolikus templom (Boldogasszony kápolna) M gótikus, XV. század; belsejében Viczay Ádám (1570 körül) és Viczay Margit Borbála sírköve (1731)  47°50'05.8"  17°27'41.5" 

Uradalmi magtár és istálló M volt uradalmi magtár és lóistálló, XVIII. század vége  47°49'53.5"  17°27'21.4" 

Kimle 
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Római katolikus plébániatemplom M gótikus; XIII. század, átépítve a XVIII. században megfelelő 47°49'14.4"  17°22'15.8" 

Nepomuki Szent János-szobor M 1785; korábban a régi híd horvátkimlei lábánál állt, jelenlegi helyére 2001-ben került megfelelő 47°49'17.64"  17°22'6.49" 

Szentháromság szobor HV 1892 megfelelő 47°49'37.4"  17°22'13.3" 

Hovártkimlei templom és Mate Mersich emléktábla HV jelenlegi formájában 1780-ban épült megfelelő 47°49'15.08"  17°22'15.81" 

Kastély és kastélypark HV mai formáját az 1920-as években, az Andrássy grófok vadászkastélyaként nyerte el rossz 47°49'25.0"  17°24'29.9" 

Közösségi ház (Novákpuszta) HV  rossz  

Trianoni emlékpark és emlékkereszt HV 2015; a fa emlékkereszt a régi híd egyik pillérén áll jó 47°49'30.34"  17°22'8.71" 

Kisbajcs 

Római katolikus templom HV  jó 47°44'44.36"  7°40'44.85" 

Mária szoborfülke HV út menti kis kápolna, fülkéjében Mária-szoborral megfelelő 47°44'37.45"   17°40'53.91" 

Emlékkereszt HV a millennium évében állított, hármas földhalmon álló fa kereszt megfelelő 47°44'27.60"  17°40'46.16" 

Lakóház – Kossuth utca 49. HV népi lakóház, barokkos homlokzattal rossz 47°44'46.39"  17°40'56.10" 

Ravatalozó  HV  jó 47°44'26.26" 17°40'48.12" 

Községháza HV  jó 47°44'38.74"  17°40'53.74" 

Kunsziget 

Római katolikus templom M klasszicista; 1844 jó 47°44'24.30"  17°31'4.17" 

Plébánia épülete HV a Kós Károly féle nemzeti szecessziós stílusban épült jó 47°44'23.92"  17°31'7.17" 

Szent Antal kápolna HV mostani formájában a XIX. században épült, első említése 1831-ből való jó 47°44'14.61"  17°31'37.37" 

Lakóház – József Attila utca 45. HV   47°44'30.96"  17°31'19.51" 

Lakóház – Dózsa György utca 31. HV   47°44'24.05"  17°31'32.02" 

Lakóház – Duna utca 34. HV   47°44'23.98"  17°31'44.21" 

Lakóház – Duna utca 10. HV   47°44'21.58"  17°31'33.13" 

Lipót 

Római katolikus templom M barokk; XVIII. század jó 47°51'42.2"  17°27'56.8" 

Lakóház - Szabadság utca 46. HV tájjellegű, nádfedelű lakóház jó 47°51'55.44"  17°28'3.95" 

Kápolna HV 1854-ben épült út menti kiskápolna megfelelő 47°51'43.72"  17°27'34.38" 

Kőkereszt HV  rossz 47°51'34.67"  17°28'11.69" 

Máriakálnok 

Sarlós Boldogasszony-kápolna HV barokk; 1663-ban gróf Viczay János építtette a korábban itt állt kisebb kápolna helyén megfelelő 47°51'53.40"  17°20'3.20" 

Római katolikus templom HV  jó 47°51'32.51"  17°19'19.61" 

volt Marsovszky kastély HV gróf Marsovszky Jenő építtette 1935-36-ban, kései historizáló stílusban jó 47°52'1.46"  17°19'52.91" 

Nagybajcs 

Római katolikus templom HV 1860-as évek; ékessége a XVI. századi Pieta, ami formai hasonlóságot mutat Michelangelo világhírű pieta szobrával jó 47°45'52.18"  17°41'14.06" 

Kőkereszt - Templom tér HV 1892-ben állították jó 47°45'51.46"  17°41'14.59" 

Kőkereszt - Petőfi út és Malom utca kereszteződése HV  jó 47°45'48.51"  17°41'4.49" 

https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B3s_K%C3%A1roly_(%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9sz)
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Mária fülke - Dunasor utca HV Jézus jelenés helyszíne volt jó 47°45'59.75"  17°41'26.59" 

Fakereszt - Kossuth út és Dunasor utca kereszteződése HV  jó 47°45'57.66"  17°41'31.67" 

Mária szobor - Templom tér HV  jó 47°45'51.46"  17°41'14.59" 

Világháborús emlékmű - Templom tér HV  jó 47°45'52.18"  17°41'14.46" 

Faluház HV  jó 47°45'59.72"  17°41'20.96" 

Tűzoltószertár HV  jó 47°46'0.37"  17°41'20.33" 

Polgármesteri hivatal épülete HV  megfelelő 47°45'50.43"  17°41'15.74" 

Gombüzem épülete HV  jó 47°45'53.43"  17°41'24.72" 

Népi lakóház – Sport utca HV tájjellegű, tornácos lakóház (felújítva) jó 47°46'0.86"  17°41'17.45" 

Népi lakóház – Dunasor utca HV tájjellegű, tornácos lakóház megfelelő 47°46'2.79"  17°41'25.12" 

Falfülke szoborral - Templom téri lakóház HV  jó 47°45'52.27"  17°41'15.48" 

Temetőkerti kőkereszt HV  jó 47°45'43.59"  17°40'45.92" 

Öttevény 

Római katolikus templom M barokk; XVIII. század jó 47°43'30.0"  17°29'24.9" 

Földváry kastély HV 1870-ben épült, kastélyszállóként hasznosítják jó 47°43'55.46"  17°28'57.80" 

Evangélikus templom HV 1929-ben szentelték föl jó 47°43'13.46"  17°29'24.08" 

Lakóépület – Dózsa György utca 18. HV kispolgári jellegű villa jó 47°43'11.90"  17°29'24.76" 

Kopjafa – József Attila utca HV    

Hősök emlékműve – Fő utca HV  jó 47°43'29.22"  17°29'27.21" 

Millenniumi kereszt – Fő utca HV  jó 47°43'29.59"  17°29'27.15" 

Kálvária emlékkereszt – Templom utca HV  rossz 47°43'23.17"  17°29'11.67" 

Szűz Mária szobor – Fő utca HV  jó 47°43'29.96"  17°29'26.69" 

Fakereszt – új temető HV   47°43'41.18"  17°28'58.43" 

Kőkereszt– régi temető HV   47°43'44.14"  17°29'5.17" 

Kőkereszt – templom HV   47°43'29.54"  17°29'24.97" 

Harangláb – új temető HV   47°43'41.36"  17°28'57.28" 

Lakóház – Fő utca 101. HV  jó 47°43'31.56"  17°29'26.80" 

Plébánia épülete – Fő utca 120. HV  jó 47°43'30.83"  17°29'25.40" 

Vasútállomás épülete HV  megfelelő 47°43'12.08"  17°29'21.35" 

Püski 

Római katolikus templom M barokk; 1778-1780 jó 47°53'14.7"  17°24'14.0" 

Szoborfülkék a templom előtt HV két képes oszlop a falu központi teresedésén jó 47°53'14.60"  17°24'14.54" 

Kőkereszt a templom előtt HV  jó 47°53'14.39"  17°24'14.69" 

Kőkereszt az Arany János utca végén HV  jó 47°52'49.06"  17°24'17.42" 

Kőkereszt a Kisbodakra vezető út mentén HV  jó 47°53'19.60"  17°24'30.20" 
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Kőkereszt a Petőfi Sándor utca végén HV  megfelelő 47°53'25.41"  17°24'11.34" 

Rajka 

Evangélikus paplak M lakóház, volt evangélikus lelkészlak; barokk, XVIII. század megfelelő 47°59'59.1"  17°11'49.4" 

Evangélikus templom M késő barokk; 1784 jó 47°59'53.5"  17°11'48.7" 

Kálvária-szoborcsoport M barokk; XVIII. század közepe; tornyát 1923-ban építették hozzá megfelelő 47°59'57.1"  17°12'03.6" 

Nepomuki Szent János-szobor M barokk; 1764 jó 47°59'53.3"  17°11'59.9" 

Római katolikus templom M tornya a XIV. században épült, a hagyomány szerint egy római kori őrtorony átépítésével, a hajó a XVII. században megfelelő 47°59'56.8"  17°12'03.7" 

Zichy-kastély M lakóház, volt Zichy-kastély; késő barokk; 1806 rossz 47°59'59.9"  17°11'46.2" 

Dózsa György utca szakasza HV gazdag paraszt-polgári házak alkotta, viszonylag egységes utcakép megfelelő 47°59'52.66"  17°11'54.68" 

Izraelita kegyeleti park HV 1834-ben létesült; elhagyatott megfelelő 47°59'51.95"  17°12'31.49" 

Kossuth Lajos utca szakasza HV gazdag paraszt-polgári házak alkotta, viszonylag egységes utcakép megfelelő 47°59'55.18"  17°11'56.58" 

Lakóépület 246 HV  megfelelő 47°59'51.97"  17°11'54.59" 

Lakóépület 259 HV  megfelelő 47°59'53.62"  17°12'1.92" 

Lakóépület 670/6 HV  megfelelő 47°59'52.42"  17°12'4.61" 

Lakóépület 670/7 HV  megfelelő 47°59'49.86"  17°12'10.87" 

Lakóépület 72/2 HV  megfelelő 47°59'39.16"  17°11'46.10" 

Vámosszabadi 

Római katolikus templom HV 1658-ban épült a korábbi templom helyén jó 47°45'6.62"  17°39'1.62" 

Régi óvoda épülete HV  jó 47°45'5.07"  17°39'3.07" 

Harangláb HV 1902-ben épült jó 47°45'33.65"  17°38'54.47" 

Római katolikus plébánia épülete HV  megfelelő 47°45'6.55"  17°39'0.37" 

Lakóház (hrsz. 300/3) HV  megfelelő 47°45'38.36"  17°38'55.90" 

Temetőkerti feszület (Szabadi) HV 1891-ben állítatta Chebe Imre egykori plébános megfelelő 47°45'26.73"  17°38'30.65" 

Temetőkerti feszület (Vámos) HV 1861-ben állítatták a vámosi hívek megfelelő 47°45'23.42"  17°39'1.10" 

Millenniumi fakereszt HV a millennium évében állított kettős fakereszt jó 47°45'34.09"  17°38'54.81" 

Út menti feszület (14. számú főút) HV  megfelelő 47°44'52.63"  17°38'52.43" 

Boldogasszony emlékmű HV  megfelelő 47°44'49.04"  17°38'51.75" 

Lakóház (Kiss utca 3.) HV nádfedeles népi lakóház  rossz 47°45'13.06"  17°39'2.15" 

Út menti feszület (Szabadi utca) HV 1908-ban állíttatták megfelelő 47°44'54.83"  17°39'7.96" 

Vének 

Római katolikus templom HV 1906-ban épült a korábban itt álló templom helyén megfelelő 47°44'20.44"  17°45'29.29" 

Millenniumi emlékkereszt HV a millennium évében állított, kis kőrakáson álló kettős fakereszt megfelelő 47°44'22.32"  17°45'35.08" 

Bangha-ház HV 
deszkaoromzatos, tornácos népi lakóház; itt talált menedékre 1919-ben Bangha Béla SJ, a II. világháború előtti 

keresztény közélet meghatározó személyisége 
megfelelő 47°44'19.97"  17°45'32.62" 

Nepomuki Szent János-szobor HV a vízen járók védőszentjének talapzaton álló festett kőszobra megfelelő 47°44'31.28"  17°45'35.63" 
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2.2.5. Egyéb kultúrtörténeti emlékek, tájban élő hagyományok 

 

A natúrparki térség régészeti lelőhelyei kor szerint nagyobbrészt az őskorhoz és a római korhoz (a 

leletek mintegy egy-egy harmada) kötődik. Az ezeken a lelőhelyeken előkerült leletek nagy részét a 

győri Xantus János Múzeumban őrzik. Néhány régészeti örökségi helyszín azonban a térség helyi 

közösségeinek hagyományvilágában is fontos szerepet játszik, esetleg a potenciális natúrparki 

fejlesztés célpontja lehet. 

A szigetközi táj történetének fontos eleme, hogy a római korban itt húzódott a Római Birodalom 

határa, a limes Arrabona (Győr) és Carnuntum (Németóvár) közötti szakasza. A folyami határral 

(Ripa Pannonica) párhuzamosan futó limes-út mentén álló őrtornyok, erődítmények egyikét 

Kunsziget mellett tárták fel a régészek. A parton látható mintegy 2 x 3 méteres masszív falcsonk 

(47°45'22.8"  17°30'15.8") – a búvárrégészeti felmérés szerint – a vízben is folytatódik, az 

épületkomplexum feltehetően egy erődített kikötő lehetett. A Mosoni-Duna mellett lévő kőhalom a 

helyiek hagyományvilágában is mélyen gyökerezik, mondák, anekdoták kötődnek hozzá. A néphit 

szerint tündérek vára állt egykoron itt, s a tündérek a viharban eltévedt halászok átka miatt váltak 

kővé.7 A Tündérvár a község címerében is helyet kapott, és a helyi óvoda is őrzi e nevet. A kőhalom 

környékét rendszeresen tisztítják. 

 

A natúrparki térség kiemelkedő jelentőségű szakrális kisemléke, kultúrtörténeti egyedi tájértéke a 

máriakálnoki Szentkút. Vizét az útonjárok gyógyító erejűnek tartották, hozzá csodálatos 

gyógyulásokat kötöttek. Elsősorban szem- és lábfájás ellen tartották hasznosnak. A szentkút első 

buzgó tisztelője és gondozója egy kálnoki halász volt, aki egy hársfából faragott Mária-szobrot 

fogott ki a Duna hullámaiból, és számára a forrás közelében egy kis kápolnát, magának pedig egy 

remetelakot épített. Ettől kezdve évszázadokon keresztül remeték gondozták a kegyhelyet. Egy 

másik változat szerint egy katona ment a forráshoz gyógyítani sebeit, aki először kinevette a 

csodaforrásban hívő embert. Mikor azonban rövid időn belül a lába is kisebesedett, ő is a Szűzanya 

segítségét kérte – eredménnyel, hamarosan meggyógyult. Harmadik változat szerint egy katona 

talált egy Mária képet és szobrocskát a forrásnál, amit a falu templomának átadott. 

Megmagyarázhatatlan módon a kép és a szobor eltűnt a templomból és ismét a forrás közelében 

találták meg. Ezért úgy határoztak, hogy állandó láthatás miatt a forrás mellett helyezik el.  

A szomszédos földesúr, gróf Viczay János 1663-ban a Szűz Mária iránti tiszteletből egy nagyobb és 

maradandóbb kápolnát építtetett a Sarlós Boldogasszony tiszteletére (47°51'53.40"  17°20'3.20"). 

1873-ban a kis építmény egy tűzben elpusztult, a Mária-szobor azonban – újabb csodaként – csak 

megpörkölődött. A ma is álló középtornyos, egyhajós épületet 1874-ben építették fel a kora 

középkori román építészet stílusjegyeinek felhasználásával. A kegykápolna szentélyének dísze a 

víztől-tűztől megmenekült Mária szobor. A szobrot a tűzvész után átfestették és a kisded koronát, 

                                                 
7 A kunszigeti Tündérvár legendája itt olvasható: http://www.kunsziget.hu/pages/show/45/tundervar. A búvárrégé-

szeti kutatások összefoglalója itt érhető el: http://buvarregesz.blog.hu/2011/01/12/a_kunszigeti_tundervar_rejteje 

http://www.kunsziget.hu/pages/show/45/tundervar
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Mária koronát, ezüst jogart és arannyal áttört brokátköpenyt kapott. A Szentkút egykor a kápolna 

közepén volt. Később vizét kivezették, hogy a búcsúsok könnyebben hozzájussanak. 

Feljegyzések szerint a búcsújárás a XVI. század közepén kezdődött, a XVIII-XIX. században élte 

virágkorát. A búcsújáróhelyet napjainkban is nagy számban keresik fel a zarándokok. 

 

A natúrparki térségben több olyan ember által ültetett fa, fasor, kastélypark található, amihez az itt 

élők erősen kötődnek. 

A Héderváry kastély parkját az 1790-as években alakíttatta ki a Héderváry család. Bernard Petri8 

tervei alapján az itt tenyésző kemény- és puhafás ligeterdők fáinak felhasználásával szentimentális 

tájképi kertet hoztak létre, részben a korábbi barokk park területén. Egzotikus fái között 

megtalálható a kínai páfrányfenyő és az amerikai tulipánfa. A festői facsoportok és ligetek között, 

mesterséges tavak, hidak, neogótikus kerti ház, szobrok és egyéb épített elemek kaptak helyet. A 

park védett növény- (fehér tündérrózsa, kikeleti  hóvirág) és állatfajoknak (pl. nappali pávaszem, 

atalantalepke, barátposzáta, csilpcsalp füzike, erdei pinty, csuszka és európai mókus) is élőhelyül 

szolgál. Helyi szintű természetvédelmi oltalom alatt áll. Nagyobb része elhanyagolt, megújításra 

szorul. 

Hédervárrról több nagyméretű faegyed is szerepel az országos nyilvántartásokban (6. táblázat). 

Ezek egyike az Árpád-tölgy (47°50'6.11  17°27'41.82") minden bizonnyal Magyarország legidősebb 

fája. A mintegy 14 méter magas, 750 centiméter törzskerületű kocsányos tölgy becsült kora 700-

800 év. A legenda szerint a fa törzsén található nyomokat Árpád vezér lovának kötőféke hagyta 

907-ben, amikor a fejedelem seregével itt pihent meg, és ült hadi tanácsot a pozsonyi csatába 

készülődvén. 2007-ben civil összefogással sikerült megmenteni a korhadó, viharkárokat szenvedő 

tölgyet. A megmaradt ágrendszert ma egy nagyméretű fagúla stabilizálja. A tölgymatuzsálem 

minden tavasszal újra kihajt, minden ősszel újra makkot érlel, őrizve a magyarság ősi emlékezetét. 

Körülötte 2012-ben makkjaiból – a Hét vezérre emlékezve – hetet félkörívben elültettek, biztosítva 

az utánpótlást. „Az év fája” versenyen 2015-ben az Országos Erdészeti Egyesület különdíját nyerte 

el. 

Kivételesen sok hagyomány kötődik Hédervár másik jeles fájához, a Kont fához (47°49'50.4"  

17°27'02.9"). A néphagyomány szerint 1241-ben a szürkenyár már olyan terebélyes volt, hogy a 

tatár horda ellen készülő Moson vármegye rendjei alatta gyülekeztek. Ez időtájt történt, hogy a 

faluban kenyérsütésre készült az egyik asszony, amikor a tatárok meglepték, s hogy kenyere ne 

lehessen a tatároké, ráolvasott a kenyerekre, mire azok kővé dermedtek. Egy későbbi időkre utaló 

hagyomány szerint Héderváry Kont István és társai e fa alatt szőttek összeesküvést az idegen 

uralkodó ellen. A véres megtorlás és a XIX. század romantikával átszőtt nemzeti érzése az 

összeesküvést a nép szemében az idegen származású zsarnok elleni nemzeti szabadságharccá 

emelte, és a résztvevőket hőssé magasztosította. A nép az eseményt e fához kapcsolta, a 

hagyományt megtartotta, a fát ápolta. Valahányszor a Héderváry és Viczay családok valamely tagja 

meghalt, a fa elvesztette az egyik ágát. Mikor az utolsó Viczay 1873-ban meghalt, azon az éjszakán a 

                                                 
8 Az angol származású kerttervező, Bernard Petri tervezte például a világ kulturális örökségének részét képező Lednice–

Valticei tájképi kertet is. 
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fának az utolsó főág is letörött. 1911-ben Khuen-Héderváry Károly mellvédet építtetett a fa köré, 

amire bronz emléktáblát tetetett, rajta latin nyelven ismetetve a fához fűződő mondákat. A fa 

mellvédje alatt egy kemenceszerű építmény látható az egyik hagyománynak ily módon is emléket 

állítva. A famatuzsálem elpusztult, de a hagyomány tovább él. 

 

6. táblázat. A Hédervári kastélypark országos nyilvántartásban szereplő, nagyméretű, idős 

faegyedei (forrás: www.dendromania.hu) 

Település Fafaj Törzskörméret (cm) Mérés éve Koordináták 

Hédervár hegyi juhar 340 2013 47°49'52.0"  17°27'16.0" 

Hédervár fekete fenyő 340 2013 47°49'57.0"  17°27'11.0" 

Hédervár juharlevelű platán 614 2013 47°49'56.0"  17°27'15.0" 

Hédervár kocsányos tölgy 750 2003 47°50'06.0"  17°27'42.0" 

Hédervár kislevelű hárs 444 2013 47°49'59.0"  17°27'18.0" 

 

 

Dunakiliti markáns településképi eleme a 1896-ban ültetett Millenniumi tölgy, ami a templom előtti 

téren áll (47°57'56.09"  17°17'16.33"). A Batthyány kastély épületét 1949 óta iskolaként 

hasznosítják, így az egykori park maradványa (47°58'4.99"  17°17'19.94") napjainkban – 

köszönhetően a helyi pedagógusok hozzáállásának is – a környezeti nevelést szolgálja. Mindkét 

zöldfelületi elem helyi védelem alatt áll. 

A natúrparki térség e részére jellemző szántóföldek között – erősen hiányos jellege ellenére is – üde 

színfoltot jelent a Dunakiliti és Feketeerdő közötti közút menti diófasor (É: 47°57'33.00"  

17°16'55.36"; D: 47°56'39.56"  17°16'58.71"). 

A Szigetköz tájképi szempontból egyik legszebb fasora a Darnózselit és Lipótot összekötő közutat 

szegélyezi (47°49'14.74"  17°22'17.67"). A több mint 2 kilométer hosszú, kétoldali vadgesztenye 

fasor helyi szintű természetvédelmi oltalom alatt áll. 

Dunaremetén a település egykori kikötőjéhez kétoldali platánfasor vezet, ami helyi védelemre 

érdemes (ÉK: 47°52'42.12"  17°27'42.78"; DNy: 47°52'37.51"  17°26'23.00"). 

Kimlén a horvátkimlei templomtól a temető kapujáig vezető út két oldalán lévő vadgesztenye fasort 

(47°49'14.77"  17°22'17.37") 1932-ben ültették a háborúban elesettek emlékére. Minden fa előtt kis 

oszlop állt a halott nevével és hősi halálának helyével. E fasorban állították fel a keresztút fából 

faragott stációit, amit 1993-ban szenteltek fel. 

Öttevényben a Földváry kastély parkja (47°43'53.46"  17°28'56.82") még ma is a települési 

belterület legnagyobb összefüggő zöldfelülete. 

 

A natúrparki térség különös színfoltját jelentik a nemzetiségi hagyományok. Különösen érdekes és a 

település méretéhez képest szinte egyedülálló Kimle nemzetiségi sokszínűsége és hagyományvilága. 
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A településen évszázadok óta nagyobbrészt békében, egyetértésben élnek horvátok, németek és 

magyarok. 

A horvátok 1534-ben telepedtek le itt, a később Horvátkimlének nevezett településrészen. A 

horvátok egyértelműen szigetszerű közösséget alkotnak Kimlén, ami különösen értékes tereppé 

teszi a helyszínt az egymás mellett élő különböző nemzetiségű csoportok hagyományainak 

egymásra hatását, interetnikus kapcsolatait feltáró néprajzi kutatások számára.9 Az elmúlt 

évtizedekben számos néprajzkutató végzett terepmunkát a községben. A több máig élő horvát 

népszokás közül az egyik legkülönlegesebb a borbálázás10, ami szerepel Győr–Moson–Sopron 

Megye Értéktárában is. 2016-ban a Szigetköz–Mosoni-sík LEADER Egyesület Hungarikum projektje 

keretében a kimlei iskolások közösségi videózás módszerével a horvát hagyományokat gyűjtötték 

össze, több téma (gasztronómia, népviselet, vallás, népszokás) mentén. A településen minden évben 

megtartják a Horvát napot.  

A németeket Mária Terézia Bajorországból költöztette be a török kiűzését követően. Kimle mellett a 

legnagyobb számban Kálnokon (ma Máriakálnok) és Rajkán (Ragendorf) éltek. 

Kimlén mindkét nemzetiség önkormányzatot alakított, nagyban segítve ezzel a horvát és német 

hagyományok továbbélését. 

Rajkán és Máriakálnokon is működik német nemzetiségi önkormányzat, amely szervezetek – 

számos más tevékenységük mellett – német nemzetiségi táncegyüttest (Rajka), illetve énekkórust 

(Máriakálnok) is működtetnek. 

 

A natúrparki térség településeinek jó részét élő népi vallásosság jellemzi. Ennek szemléletes példái a 

megélt vallási népszokások. Kimlén a települési értéktárban is helyet kapott az Aprószentek-napi 

korbácsolás, a Betlehemes játék, a Húsvéti kerepelés, a Májusfa állítás és kitáncolás, a mendikálás11 

és a terményáldás szokása. Kunszigeten a Jézuskeresés, mint a Húsvéthoz kötődő, egyedi jellegű 

népi ájtatosság a települési mellett a megyei értéktárban is helyet kapott12. 

                                                 
9     A kimlei népszokásokról részletes ismertető található az alábbi weboldalon: 

http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/nemetek/kimle/fejezetek_kimle_multjabol/

pages/004_Mozaikok_Kimle_nepszokasairol.htm. 
10  A borbálázás Szent Borbála napjához (december 4.) kapcsolódó alakoskodó népszokás. Borbála előestéjén a zárt 

fehér ruhát viselő, kezében szalagokkal díszített főzőkanalat vagy sodrófát tartó felnőtt leányt vagy asszonyt fiatal 
(13-14 éves) fiúk vagy leányok vezetik házról házra, ahol kisebb gyermekek vannak. A jó gyerekeket cukorkával 
jutalmazza, a csintalanabbak figyelmét jelekkel hívja fel a szófogadásra, rendszeres imádkozásra.  

11   Mendikálás: karácsonyi, többnyire énekes, esetleg verses köszöntők mondása, házról házra járva (forrás: Magyar 
Néprajzi Lexikon; http://mek.oszk.hu) 

12   A Jézuskeresés az archaikus népi imádságok egyik többfelé – a Szigetközön kívül például a Rábaközben, az Ipoly 

mentén és a Székelyföldön – ismert fajtája, Erdélyi Zsuzsanna néprajzkutató megfogalmazása szerint „a népi áhítat 
pap nélküli, kötetlen, önerejű megnyilatkozása”. Időpontja a nagyszombatról Húsvét vasárnapjára virradó hajnal. 
Kunszigeten ez a szokás napjainkig folyamatosan élő – nem felújított, újra betanított – népi vallásos jelenség. 

Eredete a közösségi emlékezet szerint a török hódoltság végének zavaros időszakához köthető, amikor a hívek 
maguk vezették a közös áhítatokat, élték meg hitüket a maguk módján, a törökök által fölgyújtott, romos templom 
felkeresése helyett végigjárva a falu határában álló feszületeket. Az előénekes által vezetett körmenet során az 

asszonyok és a férfiak meghatározott rendben vonulva járják végig az útvonalat, az egyes állomásokon előimádkozó 
segítségével mondva el az imákat (forrás: http://www.gymsmo.hu/cikk/a-kunszigeti-jezuskereses-kulturalis-
orokseg-szakterulet.html). 

http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/nemetek/kimle/fejezetek_kimle_multjabol/pages/004_Mozaikok_Kimle_nepszokasairol.htm
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/nemetek/kimle/fejezetek_kimle_multjabol/pages/004_Mozaikok_Kimle_nepszokasairol.htm
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=0ahUKEwiz2YHIzqHVAhXEIpoKHcTzD4EQFghZMAs&url=http%3A%2F%2Fmek.oszk.hu%2F02100%2F02115%2Fhtml%2F3-1691.html&usg=AFQjCNHKS-eIZDu01KVgNfdr5Rezig2MPQ
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=0ahUKEwiz2YHIzqHVAhXEIpoKHcTzD4EQFghZMAs&url=http%3A%2F%2Fmek.oszk.hu%2F02100%2F02115%2Fhtml%2F3-1691.html&usg=AFQjCNHKS-eIZDu01KVgNfdr5Rezig2MPQ
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A natúrparki térség kézműves hagyományai részben a Dunához kötődnek. Ilyen például a 

hálófonás, amit ma már csak néhány idős halászember űz. Hédervárt a mesterségüket magas 

szinten űző takácsai is híressé tették. A térségben egykor több családnak biztosított megélhetést a 

kosárfonás, a csuhépödrés és a gyékényfonás. 

 

Erős a folyóvizekkel való kapcsolat a gasztronómiai hagyományok terén is. A natúrparki térség 

legjellegzetesebb ételei halból készülnek, mint például a szigetközi halászlé. Az egyik térségi 

specialitás a szigetközi eceteshal, ami Győr–Moson–Sopron megye értéktárában is helyet kapott (ld. 

2.2.7. Tájérték-kataszterek, értéktárak c. fejezet), és szerepel több térségi vendéglátóhely menüjében 

is. A halételek elkészítése több helyi rendezvény programjába is beépül (ld. 2.2.8. Turizmus c. 

fejezet). 

 

A Szigetköz több településén kiemelt figyelmet fordítanak a néptánc hagyományok megélésére, 

aminek szemléletes jele a tánccsoportok működése. Több településen is aktív a Szigetközi Csutora 

Néptáncegyüttes, amely Győr–Moson–Sopron megye értéktárában is helyet kapott. A rendezvények 

közül a Halásziban szervezett Bertóké Napok kifejezetten a néptánc köré szerveződik. 

 

A natúrparki térséghez kötődő, újabb keletű agrártörténeti érdekesség, hogy kutatások és helyi 

legendák szerint 1947-ben Hédervár térségében találták és határozták meg először hazánkban a 

burgonya egyik jelentős kártevőjét, a burgonyabogarat (Leptinotarsa decemlineata). A „Colorado-

bogár” térhódítására az akkori szocialista rendszer az imperialista ellenség „népi demokráciánk” 

elleni merénylet-kísérleteként tekintett. „Emlékét” az 1990-es évek vége óta szobor is őrzi 

(47°49'51.46"   17°27'18.43"). 

 

 

2.2.6. Tájhasználat 

 

A natúrparki térség területének két domináns tájhasználati típusa a szántóföldi művelés és az 

erdőgazdálkodás. Országos összehasonlításban is igen magas a művelésből kivett területek aránya. 

Az egyes művelési ágak területi megoszlását a 15. ábrán tüntettük fel. 

 

A natúrparki térség mintegy 55,6%-át a szántó művelési ágban lévő területek teszik ki. Történeti 

közelítésben a folyamszabályozási munkák kivitelezése után vált domináns hasznosítási formává. 

Elhelyezkedésüket tekintve szinte teljesen a mentett oldali ártéren találhatók. Igen jó minőségű 

termőterületek, átlagos aranykorona értékük 24-37 AK/ha között változik. A fő termesztett 

növények – az Európai Uniós támogatási rendszernek is köszönhetően – a búza, a kukorica, a 

napraforgó és a repce, amelyek vetésterületének aránya a szántóterületen belül meghaladja az 

50%-ot. 
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15. ábra. A Szigetköz Natúrpark területének művelési ág szerinti megoszlása (adatforrás: 

TAKARNET) 

 

 

A legeltetéses állattartás – elsősorban a szarvasmarha-tartás – az elmúlt évszázadok során fontos 

szerepet játszott a Szigetközben élők megélhetésében. Az állattartás – az ország más térségeihez 

hasonlóan – az elmúlt évtizedekben jelentősen visszaszorult, a legelők és rétek kiterjedése csökkent. 

A gyep művelési ágban lévő területek aránya napjainkban mintegy 5,3%. A gyepek részben a 

hullámtérben, részben a mentett oldali ártéren helyezkednek el. 

 

A szigetközi falvakat egykor gyűrűszerűen vették körül a „káposztáskertek”. Az ármentesítés után a 

kertészkedés még a szántóföldekre is átterjedt. A nem túl vastag termőrétegű, kavicságyon fekvő 

öntéstalaj különösen a káposztafélék és gyökérzöldségek számára biztosított kiváló feltételeket. A 

virágkornak tekinthető 1930-as években külföldi piacokra is szállítottak szigetközi zöldségeket. 

Kunsziget „Budapesttől Bécsig” ismert volt a helyben termelt petrezselyemről (helyi tájnyelvi 

elnevezése: „petrezsirom”), aminek emlékét a Petrezsirom Fesztivállal őrzi a település. Lipóton a 

termálkútra alapozva üvegházas, hajtatásos zöldségtermesztés is folyt, és a fóliázásnak is volt 

hagyománya. Napjainkban a kézimunka igényes zöldségtermelést döntően egyéni gazdálkodók 

foglalkoznak, a fő termesztett zöldségek a burgonya, a sárgarépa, a zeller és a paszternák). 

Szántó 
55,56% 

Erdő és fásított 
terület 
16,26% 

Gyep (legelő 
és rét) 
5,33% 

Gyümölcsös 
0,19% 

Kert 
0,04% 

Nádas 
1,01% 

Halastó 
0,003% 

Kivett 
21,6% 

Szántó Erdő és fásított terület Gyep (legelő és rét) 

Gyümölcsös Kert Nádas 

Halastó Kivett 
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A szigetközi gyümölcsösök egykor jelentős szerepet játszottak Mosonmagyaróvár és Győr 

ellátásában, sőt még Pozsonyba is szállítottak gyümölcsöt. Mára az egykori ültetvények elöregedtek, 

kivágták őket, helyettük – a piaci feltételek bizonytalansága miatt – újakat nem telepítettek. Az 

elmúlt időszakban néhány településen (Halászi, Hédervár, Kimle, Nagybajcs és Rajka) új 

gyümölcsültetvényeket (dió, kajszi és bodza) telepítettek. 

Napjainkban a kert és gyümölcsös művelési ágban lévő területek aránya együttesen is alig több 

mint 0,2%. 

 

A natúrparki térség erdősültsége alacsonyabb (16,3%), mint az országos átlag (mintegy 20%). Az 

erdő és fásított terület művelési ágban lévő területek döntő része a hullámtéren helyezkedik el. Így 

egyes településeken, amelyek közigazgatási területének jelentős része esik a hullámtérre, igen 

magas az erdők területi aránya: pl. Kisbodak – 45,19%, Dunasziget – 37,61%. 

Az évszázados tapasztalatokon alapuló, többcélú, kisparaszti erdőhasználat már a múlté. E 

változatos erdei élőhelyeket a XX. század második felében nagyobbrészt ültetvényerdőkké 

alakították. Az erdők mintegy kétharmada gyorsan növő puhafás fafajok monokultúrás állománya, 

legnagyobb részt nemesnyaras. Az Öreg-Duna és a Mosoni-Duna mentén lévő természetszerű 

erdők – a puhafás és keményfás ligeterdők maradványfoltjai – egy része a Szigetközi tájvédelmi 

körzet keretében természetvédelmi oltalom alatt áll, védelmi rendeltetéssel. A natúrparki térség 

állami tulajdonban lévő erdeinek nagyobb része a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. (KAEG Zrt.) 

vagyonkezelésében van, ugyanakkor a Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság és az Észak-

dunántúli Vízügyi Igazgatóság is kezel állami tulajdonú erdőket. 

Részben a térség erdeihez kötődik a vadgazdálkodás. A Szigetközi legfontosabb nagyvadja a 

gímszarvas, az őz és a vaddisznó. A térség két legjelentősebb vadgazdálkodója a Felső-szigetközi 

Vadászszövetség és a Szigetközi Vadásztársaság. Mindkét szervezet hazai és külföldi 

vadászvendégeket is fogad, akik körében a legnépszerűbb az őzbak és a gímbika vadászata. A 

vadászturizmus elősegítésére a Halászihoz tartozó Arakon vadászati közösségi bemutatóhely 

létesült.  

 

A vizekben gazdag Szigetközben jellemző szabadidős tevékenység, s egyben a jelenlegi helyzethez 

képest perspektivikus turisztikai szegmens a horgászat. A folyóvizek, holtágak és kavicsbánya-tavak 

néhány nagyobb – Szigetköz Horgász Egyesület (http://www.szigetkoz-he.fw.hu), a Sporthorgász 

Egyesületek Győr–Moson–Sopron megyei Szövetsége (http://www.horgszovgyor.hu), a győri székhelyű 

Győri „Előre” Horgászegyesület (http://www.bajcshal.hu), a mosonmagyaróvári székhelyű Mofém 

Horgász Egyesület (http://mofemhe.hu) és Dunamenti Horgászegyesület – és több kisebb  

horgászegyesület kezelésében vannak. 

 

A natúrparki térségben országos összehasonlításban is igen magas a művelésből kivett területek 

aránya (21,2%). A terület frekventált elhelyezkedésének köszönhetően az elmúlt évtizedekben igen 

gyorsan növekedett a beépített és a kavicsbányászati célra hasznosított területek kiterjedése. 

http://www.horgszovgyor.hu/
http://www.bajcshal.hu/
http://mofemhe.hu/
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További területek művelésből történő kivonására és beépítésére még napjainkban is jelentős igény 

mutatkozik, különösen a gyorsan fejlődő Győr és Pozsony (Bratislava) térségében, egyrészt 

Győrújfalu, Győrzámoly, Győrladamér és Öttevény, másrészt Rajka közigazgatási területén. 

A térség jelentős kavicsvagyona időről időre felértékelődik, különösen a térségben folyó nagyobb 

léptékű útépítések idején. A kavicskitermelés az 1990-es évek második felében az osztrák 

vállalkozók érdeklődését is felkeltette. Kavicsot régen is számos falu határában bányásztak, amit ma 

bányatavak jeleznek. Jelenleg Ásványráró, Darnózseli, Győrújfalu, Győrzámoly, Kimle és Öttevény 

közigazgatási területén folyik termelés. A felhagyott bányatavak közül többet horgásztóként 

hasznosítanak, egyes tavakhoz kapcsolódóan turisztikai célú fejlesztések történtek (pl. 

Dunaremete). 

 

A térségben nagy hagyományai vannak a mezőgazdasági termények helyben történő 

feldolgozásának. Az agrárium csökkenő szerepe ellenére – összhangban az országos folyamatokkal 

– a Szigetközben is egyre inkább előtérbe kerülő helyi termékek, köztük a méz, lekvár, sajt, 

hentesáru, zöldség, gyümölcs előállítása. Ennek alapja, hogy a tágabb térségben – értve ez alatt 

elsősorban a környező városokat – van igény és fizetőképes kereslet ezekre a termékekre.  

Máriakálnok központtal 2014 év elején civil szerveződésben indul el a 

Szigetközi Szatyor kezdeményezés (http://szigetkoziszatyor.ehseguzo.hu), 

amelynek keretében a térség környezettudatosan gondolkodó termelői és 

vásárlói között igyekeznek megteremteni a közvetlen kapcsolatot. E 

termelői-vásárlói közösség célja egyrészt a helyi őstermelők, kézművesek   
segítése a minőségi termékek előállításában, másrészt a tudatos helyi fogyasztók friss és magas 

minőségű termékekkel történő ellátása. A „szatyorban” megtalálható termékek köre széles 

(idényzöldségek, gyümölcsök, savanyúság, házikolbász, füstölt sertéshúsáru, tepertő, mangalica 

termékek, kecske- és tehéntej-termékek, sajtok, házi vaj, túró, tej, lekvárok, szörpök, csírák, 

homoktövis, méz stb.), ugyanakkor jellemzően idény jellegű. 

Dunaszigeten egy fiatal házaspár indította el 2014-ben a Dunaszigeti 

ZöldségKözösség kezdeményezést (https://hu-hu.facebook.com/dunaszigetizoldsegkozosseg/). A minőségi 

idényzöldségekből összeállított „kosaruk” egyre több családhoz jut el a térségben. 

Győrújfalun a Sudár-birtokon (https://hu-hu.facebook.com/sudarbirtok/) gyógy- és fűszernövényeket 

termesztenek, helyi termékek előállításával foglalkoznak, szívesen fogadnak oktatási 

intézményekből is csoportokat, külső helyszíni projektnapokat is tudnak tartani.  

Előállítói a magas minőségű, kézműves, prémium pálinkák közé pozícionálják a Szigetköz Lelke 

Pálinka márkanéven forgalomba hozott nemes gyümölcspárlatot (http://www.raczpalinka.hu). A 

pálinka készítésének útját a gyümölcscefrétől a nemes párlatig a klasszikus manufaktúraként 

működő, ugyanakkor látványfőzdének épített üzemben követhetik nyomon az érdeklődő látogatók 

Dunakiliti–Tejfaluszigeten, a Szigetköz Lelke Pálinkaházban, ahol közel 40 féle pálinkát és párlatot 

meg is kóstolhatnak. 



Szigetköz Natúrpark – natúrparki megalapozó szakmai háttértanulmány (2017-2018) 
______________________________________________________________________________________ 

53 

 

Egyre többen választják kiegészítő tevékenységként, vagy alternatív megélhetési formaként a méz, 

sajt, lekvár, dzsem, hentesáru helyi termék előállítást, melyhez LEADER-források nyújtanak 

támogatást. 

 

 

2.2.7. Tájérték-kataszterek, értéktárak 

 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény meghatározása szerint egyedi tájértéknek 

minősül „az adott tájra jellemző természeti érték, képződmény és az emberi tevékenységgel 

létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy 

esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége van”. Az egyedi tájértékek 

kataszterezésének részleteit –, így az egyedi tájértékek osztályozását, a felmérések vizsgálati 

területét, a felmérési adatok rögzítésére szolgáló adatlapot, valamint ezen értékek megállapítására, 

nyilvántartásba vételére vonatkozó előírásokat – az MSZ 20381: 2009 „Természetvédelem. Az 

egyedi tájértékek kataszterezése” című Magyar Nemzeti Szabvány rögzíti. 

Az egyedi tájértékek hivatalos nyilvántartása a Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR) 

egyedi tájérték modulja. Országos szinten az egyedi tájértékek katasztere 2015 év végéig 950 

településen, vagyis településeink mintegy egyharmadán készült el. A központi nyilvántartás 22 580 

egyedi tájérték adatait tartalmazza. 

Az országos nyilvántartás a natúrparki térségből 19 település egyedi tájértékeinek kataszterét 

tartalmazza, összesen 526 tájérték leírásával. 13 natúrparki település egyedi tájérték katasztere – 

Horváth Gyula János (Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság) munkája – az interneten is elérhető 

(http://szigetkoz.eu/tajertek.htm). A felmérések 2006-2009 között készültek. Mindössze 7 település 

(Feketeerdő, Kisbodak, Kunsziget, Máriakálnok, Mecsér, Öttevény és Püski) katasztere nem készült 

el. Összességében egyedi tájértékek tekintetében a Szigetköz Magyarország legjobban felmért 

kistájai közé tartozik. 

 

Települési értéktár bizottság jött létre, illetve települési értéktár készült a térség 11 településén 

(Darnózseli, Dunakiliti, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Halászi, Kimle, Kunsziget, Öttevény, 

Püski és Rajka). 

 

A közeljövő egyik fontos feladata lehet a natúrpark területére vonatkozó tájegységi értéktár 

elkészítése. 

 

A natúrparki térségből összesen 14 db érték szerepel a Győr–Moson–Sopron megyei értéktárban, 

mint kiemelt megyei érték. A térség kiemelt megyei értékeit az alábbiakban mutatjuk be (forrás: 

http://www.gymsmo.hu/cikk/megyei-ertektar-megyerikumok.html). 
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Név: Szigetközi Csutora Néptáncegyüttes 

Kategória: Kulturális örökség 

Érintett település(ek): Győrladamér, Győrújfalu és Győrzámoly 

Rövid indoklás: A 2000-ben alakult egyesület célja a magyar néptánc és népzene 

hagyományápolása és továbbadása a fiatal generációknak. Repertoárjában a 

Kárpát-medence különböző tájainak tánc és zenei anyaga szerepel. Több 

szigetközi településen tánccsoportok működnek, elsősorban az óvodás és 

kisiskolás korosztályban. Közösségteremtő szándékunkat igazolja, hogy évek 

óta egyre többen találják meg nálunk a feltöltődést.  

 

Név: Grózer Csaba íjkészítő mester termékei és az általuk képviselt kulturális, 

történelmi értékek 

Kategória: Egészséges életmód, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség 

Érintett település(ek): Feketeerdő 

Rövid indoklás: Grózer Csaba több évtizedes kutatásai alapján rekonstruálja és gyártja az 

íjakat, termékei az egész világos ismertek. Célja a magyar íjász múlt 

világszerte történő megismertetése. 

 

Név: Sarlós Boldogasszony Kegykápolna 

Kategória: Épített örökség és turizmus 

Érintett település(ek): Máriakálnok 

Rövid indoklás: A középtornyos, egyhajós, a kora középkori román építészet stílusjegyeit 

hordozó épületet a korábban itt álló, egy tűzvészben leégett kápolna helyén 

emelték 1874-ben. A szakrális épülethez, szentkútjához és a szentélyt díszítő 

Mária-szoborhoz több csoda is fűződött. A kegykápolna országosan ismert 

zarándokhely. 

 

Név: Hédervári Boldogasszony kápolna a fekete Madonna szoborral és az előtt álló 

Árpád-fával 

Kategória: Kulturális örökség 

Érintett település(ek): Hédervár 

Rövid indoklás: A hédervári Nagyboldogasszony kápolna és a kápolnakertben álló 

úgynevezett „Árpád-fa” megyei és országos szinten is egyedülálló. Az Árpád-

fa Magyarország legidősebb kocsányos tölgye. A késő román, kora gót 

kápolna oldalhajójában található a mai Magyarország területén található 

legkorábbi lorettói kápolna és a csodatévő hatású fekete Madonna szobor. 
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Név: Kont-fa 

Kategória: Kulturális örökség 

Érintett település(ek): Hédervár 

Rövid indoklás: Héderváry Kont István emlékét őrző szürke nyárfa. Héderváry (Kont) II. 

István Horváty János mocsai bánnal együtt Zsigmond király elleni 

összeesküvést szervezett itt, a hatalmas nyárfa alatt. 1911-ben a kései utód, 

Khuen-Héderváry Károly, hogy a fát megvédje a kipusztulástól, köré kis 

dombot emeltetett és rá bronz emléktáblát helyezett. A felirata szerint a fa 

1241-ben már oly hatalmas volt, hogy a tatárok ellen készülő vármegyei urak 

körülötte gyülekeztek. A fa kő mellvédje alatt kemenceszerű építmény 

látható, ehhez egy másik legenda kapcsolódik. A kővé vált kenyerek legendája 

szerint egyszer egy asszony éppen kenyeret sütött, amikor 1241-ben meglepte 

a tatár sereg. Hogy az élelem ne lehessen a kutyafejűeké, ráolvasással kővé 

változtatta. Ezt az emlékhelyet a család, majd a község évszázadokon át 

megőrizte és ápolta. A fehér nyárfa azonban 1978-ban elpusztult. A 

hagyomány viszont tovább él: a falu lakói új fát ültettek a helyébe, mely azóta 

szépen kiterebélyesedett. 

 

Név: Szigetközi Friss Víz 

Kategória: Természeti környezet és Egészséges életmód 

Érintett település(ek): Feketeerdő 

Rövid indoklás: A feketeerdei vízbázis Közép-Európa egyik legtisztább vízbázisa, ami állandó 

ivóvízminőséget tud biztosítani. A víz minősége, élvezhetősége alapján egy 

vízkultúra kiépítésének lehet az alapja. Az ivóvíz üvegpalackban csomagolva 

Panta Aqua the Water néven 2014-ben az iTQI Superior Taste Award ***-os 

minősítését nyerte el. 

 

Név: Lipóti házi parasztkenyér 

Kategória: Agrár- és élemiszer-gazdaság 

Érintett település(ek): Lipót 

Rövid indoklás: A hagyományt őrző technikával, kézzel készült kenyérben minden szükséges 

összetevő megtalálható. A hosszú áldozatos munka eredményeként lesz 

kiváló minőségű a Lipóti Pékség védjegyeként elhíresült termék. Egyedisége a 

régi időket felelevenítő, nagyanyáink által sütött kenyérre való 

hasonlóságában rejlik. Jelenleg 21 Lipóti Pékség mintabolt található a 

megyében, amelyek mindegyikében lehetőség van a hagyományos házi 

parasztkenyér megvásárlására. 
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Név: A Szigetköz természeti értékei és az alatta található ivóvízkincs 

Kategória: Természeti környezet 

Érintett település(ek): az összes szigetközi település 

Rövid indoklás: Hazai viszonylatban viszonylag kevés olyan tájegység található, mely ennyire 

egyedi élőhelyekkel, flórával és faunával rendelkezik. A fennmaradt ártéri 

ágrendszer, Mosoni-Duna menti galériaerdők, védett értékek szépségükön 

felül jelentős oktatási és rekreációs értékkel is bírnak. Rendkívül nagy 

jelentőségű a terület alatt található édesvízlencse, melynek védelme országos 

érdek. Nem csak a megyének kiemelkedő értéke, hanem országos szinten is 

unikális, és ezáltal alkalmas arra, hogy kiemelkedő nemzeti érték legyen. 

 

Név: Kunszigeti Jézuskeresés 

Kategória: Kulturális örökség 

Érintett település(ek): Kunsziget 

Rövid indoklás: A Jézuskeresés egy olyan vallásos népszokás, amely a katolikus egyházi év 

egyik legjelesebb napjához, a húsvéthoz kötődik.13 A halott Jézus sírját 

felkereső asszonyok emlékét őrzi ez a több évszázados hagyomány, résztvevői 

az ő nyomukban járnak. Eredete, kezdete nem ismert pontosan, de a 

közösségi emlékezet úgy őrizte meg, hogy a török idők végéhez köthető a 

kialakulása. A kunszigeti és a környékbeli hívők számára minden évben 

nagyon várt esemény, amelyről lelkileg feltöltődve, megerősödve térhetnek 

haza.  

 

Név: Dr. Timaffy László életműve 

Kategória: Kulturális örökség 

Érintett település(ek): minden szigetközi település 

Rövid indoklás: „Timaffy László pályája során mindig arra törekedett, hogy kutatási 

eredményeit, a tudomány igazságait, új távlatait a közműveltség számára is 

közvetítse. Veretes egyéni stílusa, közérthető, ízes magyar nyelvezete, lelki 

sugárzása lebilincselő előadóvá, felejthetetlen tollú alkotóvá tette. Nevelőként, 

ismeretterjesztőként, tudós kutatóként varázslatos egyéniségére 

támaszkodva áldozatos munkát végzett, nem utolsó sorban, mint 

hagyományápoló körök szervezője és vezetője, hogy a napjainkig fennmaradt 

tradíció, a holnap és a jövő magyar örökségének részévé váljék. 

Tudósi, kutatói egyénisége kitartása, elkötelezettsége, közéleti magatartása, 

életútjának példaadása tudományos eredményein túl olyan erkölcsi tőkét is 

                                                 
13 A hagyományt részletesen a 2.2.5. Egyéb kultúrtörténeti emlékek, tájban élő hagyományok című fejezetben mutatjuk be. 
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jelent, ami máris jövőnk fedezetéül szolgál.” (Dr. Filep Antal méltatása). A 

néprajztudósnak több könyve jelent meg a Szigetközről: Szigetközi Krónika 

(1975), Szigetköz (1980), Ezer Sziget Országa, Szigetköz (1988; társszerző: 

Alexay Zoltán). 

 

Név: A szigetközi eceteshal 

Kategória: Agrár- és élelmiszergazdaság 

Érintett település(ek): több szigetközi település 

Rövid indoklás: Ez az étel kifejezetten a Szigetközben honos, bár készítik a Kisalföld Rába, 

Rábca környéki településein is. Ahány szakács annyi pici ízesítési eltérés, így 

nincsen két egyforma íz Rajka és Vének között sem. 

 

Név: Gradistyei Horvát Kultúrkör Győr-Moson-Sopron megyei értékei – a Borbála 

járás, mint Európában egyedül álló alakoskodó horvát népszokás 14 

Kategória: Kulturális örökség 

Érintett település(ek): Kimle 

Rövid indoklás: A település horvát közösségéhez kötődő alakoskodó népszokás (részletesen 

lásd 2.2.5. Egyéb kultúrtörténeti emlékek, tájban élő hagyományok c. fejezet). 

Ebben a formában és tartalommal Európában csak Kimlén (Horvatkimlén) él 

még ma is. 

 

Név: A halászi lovasbandérium és a búcsúi „csingis-lovas” szokások 

Kategória: Kulturális örökség 

Érintett település(ek): Halászi 

Rövid indoklás: Eredete a középkorba vezethető vissza, amikor is a mezővárosi ranghoz és 

kötelezettségekhez tartozott a bandérium kiállítása. A történelem folyamán 

nem csak a haza védelmében kaptak szerepet, hanem a helyi közösségi 

életnek is fontos részévé váltak. Írott emlék szól Kossuth Lajos kíséretéről 

Moson és Óvár közötti toborzó beszéde alkalmából (1848. október 23.), míg 

az 1920-as, '30-as, '40-es évek bandériumait filmhíradók, fényképek 

örökítették meg. Később az ifjúsági szervezetek beszüntetésével megszűnt a 

működése. A szabadságharc 150 éves évfordulója alkalmából indult meg a 

bandérium újra alakulása. 1999-ben 13 fővel és az eredeti alapján elkészített 

ruházattal állt fel a Halászi Lovasbandérium. A falu ünnepi eseményein, 

nagyobb rendezvényein, a vendégek fogadásakor fontos szerepet töltenek be. 

 

                                                 
14  Csoportos jellegű érték, ami a natúrparkot csak a kimlei borbálázás kapcsán érinti. 
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Név: Szigetközi kolbászvariációk és a darnói disznótoros, mint a Darnó-Hús 

tradicionális szigetközi termékei 

Kategória: Agrár- és élelmiszergazdaság 

Érintett település(ek): Darnózseli 

Rövid indoklás: A darnózseli székhellyel működő cég tradicionális szigetközi termékeket állít 

elő. 

 

 

2.2.8. Turizmus 

 

Turisztika vonzerők és kínálat 

 

A natúrparki térség turisztikai vonzerőt jelentő természeti és kulturális értékeiről 2014-ben 

települési szintű leltár készült a Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság megbízásából (Napoleon-

Vin Bt. 2014).  

 

A natúrparki térség kiváló adottságokkal rendelkezik az öko- és aktív turizmus szempontjából. A 

Szigetköz bővelkedik természeti és kulturális örökségi elemekben, amelyek központjában a Duna és 

a kapcsolódó mellékág-rendszer áll, ami a térség turisztikai imidzsének is egyik meghatározó eleme. 

Ennek köszönhetően a Szigetköz ideális terepet kínál a vízi- és kerékpáros túrák iránt 

érdeklődőknek. 

A natúrparki térségen a Dunán és mellékágrendszerében összesen mintegy 800 kilométer vízitúra-

útvonal áll rendelkezésre, ami nemzetközi szinten is kiemelkedő vonzerőt jelent, különösen annak 

fényében, hogy e hálózat viszonylag kis területen található, így csillagtúra jelleggel is bejárható. 

A natúrparki térségen halad keresztül az európai kerékpárút-hálózat részét képező EuroVelo 6 

nemzetközi kerékpáros útvonal. Az útvonal térségi szakasza egyben része a Donaueschingenből 

induló, a Fekete-tengernél végződő Duna menti kerékpáros túraútnak. A natúrparki térséget – Bécs 

(Wien) és Pozsony (Bratislava) felől érkezve – Rajkánál éri el, majd Mosonmagyaróváron keresztül 

Halászinál lép be a Szigetköz területére. A natúrparki települések közül keresztülhalad Darnózselin, 

Héderváron, Ásványrárón, Dunaszegen, Győrladaméron, Győrzámolyon és Győrújfalun, s a szigetet 

és natúrparki térséget Győr felé hagyja el. A Szlovák Köztársaság az üzemvízcsatorna gátján ezzel 

az útvonallal párhuzamosan, jó minőségű, ugyanakkor kevésbé változatos táji környezetben futó 

kerékpárutat alakított ki, egyfajta alternatívaként kínálva a nemzetközi útvonalon 

kerékpározóknak. 

Az EuroVelo 6 nemzetközi kerékpáros útvonal a Szigetköz külföldi vendégforgalma szempontjából 

is kiemelten fontos, a natúrparki térség ma még csak töredékében kihasznált turisztikai potenciálját 

jelenti. E turisztikai termék csak abban az esetben lesz hosszú távon is versenyképes, ha sor kerül 

az útvonal minőségének (burkolat, kitáblázás) jelentős javítására, amire a közeljövőben, a GINOP 

pályázati konstrukció keretében várhatóan sor fog kerülni. 
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A natúrparki térség gyalogos túraútvonal-hálózatának gerincét a sárga és a piros sáv jelzésű 

útvonalak képezik (16. ábra). A közös jelzésű túraútvonal dél felől Kimlénél éri el a Szigetközt.15 A 

sárga sáv jelzésű útvonal ÉNy-felé Máriakálnok, Halászi, Feketeerdő, Dunakiliti és Rajka érintésével 

halad végig a Felső-Szigetközön. A piros sáv jelzésű túraút Hédervár és Ásványráró belterületét is 

érintve halad végig az Alsó-Szigetközön, a natúrparki térséget Győr felé elhagyva. 

 

 

 

16. ábra. Jelzett turistautak a Szigetköz Natúrpark területén (forrás: 

http://data2.openstreetmap.hu/turistautak/turistautak.php) 

 

 

                                                 
15   A Szigetköz Natúrpark területére D-ről érkező jelzett gyalogos túraútvonalak megteremtik a kapcsolatot az Írottkő 

Natúrpark (sárga sáv), illetve a Pannontáj–Sokoró Natúrpark (piros sáv) felé, ami egy esetleges távlati 
együttműködés alapját is jelentheti, például egy nyugat-magyarországi hosszú távú natúrparki túraút formájában. 
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A natúrparki térségen keresztülhalad a Szent Jakab zarándokút is 

(http://www.szentjakabut.hu/). A gyalogos túraútvonal magyarországi  

szakasza Budapestről – Tata és Pannonhalma érintésével – Lébény16 felé tart, majd az ausztriai 

Wolfsthal-nál a Camino osztrák szakaszához kapcsolódik. A natúrparki térséget – Lébény felől 

érkezve – Kimlénél éri el, Hédervár felé egy hurkot ír le, majd Máriakálnokon keresztül 

Mosonmagyaróvár felé halad tovább. Mielőtt keresztezi az osztrák-magyar határt, Rajkánál még 

egyszer érinti a natúrpark területét. 

 

A natúrparki térséget érinti egy másik európai léptékű zarándokút, a 

Szent Márton út is (http://www.viasanctimartini.hu/hu). A Szombathelyről 

Tours és Candes felé tartó „főútvonal” egyik – a Szent Márton 

Központok Európai Hálózata (Réseau Européen des Centres Culturels 

Saint Martin) által jóváhagyott – „csatlakozó útvonala” Lébény felől 

érkezve Kimlén, Máriakálnokon, Halászin és Rajkán keresztül tart 

Pozsony (Bratislava) felé. 17 A Szent Márton út 2005 óta egyike az 

Európa Tanács Kulturális Útvonalainak 

(http://www.coe.int/en/web/cultural-routes/the-saint-martin-of-tours-route). 

 

 
 

A natúrparki térségben az öko- és aktív turistákat a túraútvonalak mellett viszonylag kevés kiépített 

terepi bemutatóhely várja. Dunaremete és Lipót közigazgatási területén a Holt-Duna tanösvény fűzi 

fel az egykori Duna meder környékének látnivalóit. A tanösvényeket a „2.3.3. Környezeti nevelés, 

szemléletformálás” című fejezetben mutatjuk be. Dunaszegen a Nádas-tó környékének élővilágával 

a Morotva-tavi tanösvény segítségével ismerkedhetünk meg. A Fertő–Hanság Nemzeti Park 

Igazgatóság által kialakított természetvédelmi bemutató útvonal Kisbodaktól Dunaremetén, Lipóton 

és Ásványrárón keresztül Dunaszegig vezet. A 20 km hosszú útvonal bejárása kerékpárral ajánlott. 

Habár a natúrparki térségen kívül található, bemutatási tematikája miatt feltétlenül meg kell 

említeni a mosonmagyaróvári FUTURA Interaktív Természettudományi Élményközpontot 

(http://www.futuramoson.hu/hu). A Szigetköz természeti adottságait, értékeit bemutató kiállításrész a 

szigetközi ökotúrák egyfajta kiindulópontjaként is szolgálhat. A 300 éves magtárból kialakított 

bemutatóhely 2014-ben elnyerte „Az év ökoturisztikai látogatóközpontja” címet. 

 

A Szigetköz öko- és aktív turisztikai kínálatának egyedi eleme a „green geocaching”, ami jelenleg 20 

ládával működik (http://www.pisztrangkor.hu/hun/zold-geo-caching.html). Az Interreg V-A Szlovákia–

Magyarország Együttműködési Program keretében támogatást elnyert „A Szigetköz-Zitny ostrov 

Natúrpark előkészítése és további összehangolt természetvédelmi kezdeményezések megvalósítása” 

                                                 
16   Lébény román stílusú, Árpád-kori Szent Jakab temploma hazánk egyik legjelentősebb középkori emléke. A templom 

oltárán Jakab apostol szobra várja a híveket, az oltalomért hozzá forduló zarándokokat. Az Európa ezen részén 
átívelő zarándokút már a régi korokban is érintette Lébényt. 

17  A Szent Márton út  (Via Sancti Martini) Márton szülőhelyétől (Szombathely) halálának helyszínéig  (Candes) vezet. 
Az útvonal magyarországi szakasza: Szombathely – Ják - Körmend - Nádasd - Pusztacsatár - Zalalövő - Szatta - 
Kerkáskápolna - Kercaszomor. 

http://www.coe.int/en/web/cultural-routes/the-saint-martin-of-tours-route
http://www.futuramoson.hu/hu
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című projekt egyik célkitűzése az útvonal továbbfejlesztése új geocaching pontok kialakításával, 

továbbá egy geocaching túrákat tartalmazó applikáció létrehozása. 

 

A szigetközi települések helyi értékeit tájház, falumúzeum mutatja be Dunakilitin, Győrújfalun, 

Lipóton és Máriakálnokon.  

 

A natúrparki térség a lovas turizmus számára is kedvező lehetőségeket kínál. A kedvező 

adottságokat több szolgáltató kínálata – az oktatás mellett gyakran tereplovaglási lehetőséggel is – 

egészíti ki, így például Ásványrárón (Ráró Lovasudvar – http://raroilovasudvar.hu), Dunaszigeten 

(Szelle Lovasudvar – http://www.pihenjaktivan.hu), Győrladaméron (Lovasvilág Kft.), Halásziban 

(Pakuts Lovasudvar – http://www.pakutslovasudvar.hu), Héderváron (Hédervári Lovasklub – 

http://www.hedervarilovasklub.hu), Győrzámolyban (Lajmai Lovasfarm – http://lajmailovasfarm.hu; 

Horváth Lovas Kft. – http://www.horvathlovaskft.hu), Mecséren (Dönci Csárda Lovastanya – 

http://www.doncicsarda.hu) és Rajkán (Ádám Család Lovastanyája – http://www.adamcsaladlovastanya.hu). 

 

A Szigetköz legjelentősebb öko- és aktív turisztikai szolgáltatója a Pisztráng Kör Egyesület. A civil 

szervezet Dunaszigeten szigetközi tájközpontot működtet. Ez a telephely az egyesület által már több 

mint egy évtizede kínált szigetközi vízi- és kerékpáros túrák kiindulópontja. A kajak és kenu, illetve 

kerékpár bérlési lehetőségen kívül szálláslehetőséget is tudnak helyben biztosítani. Előremutató 

módon, vonzó és egyedi kínálati elemet megteremtve az elmúlt években pályázati források 

felhasználásával megteremtették az infrastrukturális feltételeit – öko-mobil flotta – a kombinált 

vízi- és kerékpártúráknak. 

 

A natúrparki térség további perspektivikus turisztikai ágazata a vallási és zarándokturizmus. 

Jelenleg a Szent Jakab zarándokút érinti a térséget (ld. korábban). A natúrpark előkészítésével 

párhuzamosan felmerült a Mária-út térségi szakasza kialakításának a lehetősége. 

A térség egyik országos jelentőségű búcsújáróhelye a máriakálnoki Sarlós Boldogasszony 

kegykápolna és Szentkút, ami évről évre sok zarándokot vonz. Húsvét vasárnap az ország több 

pontjáról érkeznek hívők a kunszigeti Jézuskeresésre. 

 

A vadász- és horgászturizmus egyaránt jelen van a térségben. A térség imidzsének egyik alapját 

jelentő Dunára és mellékágrendszerére, valamint számos kisebb-nagyobb állóvízre alapozva 

jelentősebb fejlesztési potenciállal utóbbi rendelkezik. 

 

Az épített turisztikai attrakciók közül kiemelésre érdemes az országos hírű, sőt nemzetközi 

vendégkörrel is rendelkező lipóti termál- és élményfürdő (http://lipotfurdo.hu/). A 65 Cº-os termálvíz 

2004-ben kapta meg a gyógyvíz minősítést. Alkáli-hidrogénkarbonát és jodidion összetételének 

köszönhetően jól alkalmazható mozgásszervi, reumatikus, gyulladásos panaszok enyhítésére. A 

létesítmény két termálmedencével, úszómedencével, négycsúszdás strandmedencével, csúszdás 

http://raroilovasudvar.hu/
http://www.pihenjaktivan.hu/
http://www.hedervarilovasklub.hu/
http://lajmailovasfarm.hu/
http://www.horvathlovaskft.hu/
http://lipotfurdo.hu/
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gyermekmedencével és élménymedencével (csúszda, sodrófolyosó, pezsgőfürdő, masszázságy, 

vízesés, nyakzuhany), egész évben várja a vendégeket. 

 

A turisztikai kínálatot számos helyi értékre épülő rendezvény színesíti. A natúrparki térség 

turisztikai szempontból kiemelt rendezvényeit a 7. táblázatban összegeztük. 

 

7. táblázat. A natúrparki térség turisztikai szempontból kiemelt rendezvényei 

Rendezvény Település Időpont Megjegyzés 

Kolbásztöltő és Pálinka 

Fesztivál 
Kimle január közepe  

Malacfarka fesztivál Dunaszentpál február első szombatján  

Né-Ha Nap  Dunaszentpál március Népi Hagyományok Napja 

Csiripiszli Ünnep Dunakiliti Virágvasárnap előestéje  

Szigetközi Cross Challenge Rajka április https://szcc.hu 

Szigetközi Gulyahajtás Dunaszeg május eleje  

Petrezsirom Fesztivál Kunsziget május második fele  

Szigetközi Sárkányhajó 

Sport- és Gyermekfesztivál 
Kimle  május vége  

Pünkösdi búcsú Rajka Pünkösd  

Mórvető fesztivál Dunasziget június közepe  

Ár-Víz Feszt  Ásványráró július közepe 
https://hu-

hu.facebook.com/arvizfeszt 

Evezd körbe Kimlét! – Vízi 

karnevál 
Kimle 

július vége – augusztus 

eleje 
 

Szigetközi Hal és 

Vadfőzőverseny 
Halászi 

augusztus 20. előtti 

hétvége 
 

Bertóké Napok Halászi 
augusztus 20. utáni 

hétvége 
néptánc, hagyományőrzés 

Kenumaraton Dunakiliti 
szeptember első 

hétvégéje 

http://www.kenumaraton.hu/ 

dunakiliti 

Termény- és virágkiállítás / 

Horvát nap 
Kimle szeptember közepe  

Nemzetközi Tájevező és 

Falubájk Verseny 
Dunasziget 

szeptember utolsó 

hétvégéje 

Szervező: Pisztrángkör 

Egyesület 

Tökfesztivál Dunaszentpál október első szombatja  

 

 

https://szcc.hu/
https://hu-hu.facebook.com/arvizfeszt
https://hu-hu.facebook.com/arvizfeszt
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Turisztika alapinfrastruktúra 

 

A térségben számos, különböző minőségű szálláshely áll a térségbe érkezők rendelkezésére. A 

számos falusi szálláshely, vendégház és panzió mellett külön érdemes kiemelni a kempingeket, mint 

a térség adottságain alapuló és már ma is nagy számban elérhető szálláskategóriát. Kempingek 

várják a nomád élményekre vágyó vendégeket Rajkán (Aranykárász Kemping – 

http://www.aranykarasz.hu/), Dunakilitin (Vadvíz Kemping – http://www.vadviz-kemping.hu/, Vízpart 

Camping –  http://www.vizpartkemping.hu/), Dunaszigeten (Tündérszeget Kemping – 

http://www.pisztrangkor.hu/hun/tundersziget-okopark-satorozohely.html, Kisvesszősi Kemping és Kiskocsma 

Kemping – http://www.szigetkozkemping.hu/), Kisbodakon (Esthajnalcsillag Kemping – 

http://www.szigetkoz-vizitura.hu/), Lipóton (Lipóti Termál- és Élményfürdő, Kemping – 

http://lipotfurdo.hu/), Ásványrárón (Part Kemping – http://partcamping.hu/) és Kimlén (Szigetköz 

Kemping – http://www.szigetkoz-camping.hu/, Cvika kemping – https://cvikacamping.com/). 

Szintén sajátos térségi adottság a gyermektáborok, mint olcsó és nagy létszámú csoportok 

fogadására alkalmas szálláshely viszonylag nagy száma (pl. Vének, Hédervár, Lipót, Darnózseli, 

Kimle, Püski, Halászi és Rajka közigazgatási területén). 

Országos, sőt nemzetközi vonzerővel rendelkeznek az olyan magas minőségi szintet biztosító 

hotelek, mint például az Orchidea Hotel****Lipót (http://www.orchideahotel.hu/), a dunakiliti Diamant 

Hotel, Szigetköz**** (https://diamanthotel.hu/hu/) vagy az öttevényi Chateau Földváry RESORT & SPA 

(http://chateaufoldvary.com/hu/). 

 

A Szigetközben a turisták számos jó minőségű étterem kínálatából választhatnak, amelyek 

menüjében jellemzően helyi specialitások is helyet kapnak.18 

 

 

Turisztikai marketing-kommunikáció 

 

A térségbe érkező turisták megfelelő információval való ellátása érdekében a natúrpark közvetlen 

szomszédságában turisztika iroda működik Győrben (Baross Gábor út 21.) és Mosonmagyaróváron 

(Kápolna tér 16.). Itt is elérhetők azok a kiadványok, térképek, amelyek a tájékozódásban és a 

gazdag természeti és kultúrtörténeti örökség megismerésében segíthetik a térségbe érkező 

kirándulókat, turistákat. A térképek közül a legrészletesebb a Szigetköz–Csallóköz–Hanság címen 

megjelent 1:61 500 méretarányú térkép, ami rövid ismertetőt is ad a térségről négy nyelven (a 

magyar mellett németül, angolul és szlovákul). A tágabb térségre – vállalkozói fejlesztésben – mobil 

applikáció is készült (https://www.avenzamaps.com/maps/96652/szigetkoz-hansag-fertozug-turista-biciklis-

vizisport-terkep-tourist-bicycle-and-watersports). 

 

                                                 
18  A térség gasztronómiai hagyományairól a 2.2.5. Egyéb kultúrtörténeti emlékek, tájban élő hagyományok c. 

fejezetben olvashat. 

http://www.vadviz-kemping.hu/
http://www.pisztrangkor.hu/hun/tundersziget-okopark-satorozohely.html
http://www.szigetkoz-vizitura.hu/
http://partcamping.hu/
http://www.szigetkoz-camping.hu/
https://cvikacamping.com/
http://www.orchideahotel.hu/
https://diamanthotel.hu/hu/
https://www.avenzamaps.com/maps/96652/szigetkoz-hansag-fertozug-turista-biciklis-vizisport-terkep-tourist-bicycle-and-watersports
https://www.avenzamaps.com/maps/96652/szigetkoz-hansag-fertozug-turista-biciklis-vizisport-terkep-tourist-bicycle-and-watersports
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A Szigetköz–Mosoni-sík LEADER Egyesület számos túraajánlattal (http://szmstura.hu) segíti a 

térségi turizmust, és e turisztikai kínálati elem térképes formában is böngészhető az egyesület 

honlapján (http://szmstura.hu/szms.html), továbbá nyomtatott verzió is készült (17. ábra). 

 

 

17. ábra. Térségi túraajánlatok a Szigetköz–Mosoni-sík LEADER Egyesület által kiadott térképen 

 

 

A natúrparki térségben működő számos turisztikai szolgáltató összefogására a térségi szintű TDM-

szervezetként működő Szigetköz Turizmusáért Egyesület tesz kísérletet. 2011-ben hazánk egyik első 

térségi TDM-jeként alakult meg, kezdettől a Szigetköz, mint egységes turisztikai térség teljes 

területére kiterjedő működési területet célul kitűzve. A szervezet 2011-2013 között 

projektfinanszírozásban több turisztikai fejlesztést (útvonalak kitáblázása, tanösvények létesítése 

stb.) valósított meg. Napjainkban több mint 140 tagja van.  

Az egyesület tartja fent a Szigetköz központi internetes turisztikai honlapját 

(http://szigetkozportal.hu). 

Az egyesület tagjainak összefogásával 2011-ben indította el a Szigetköz Kártyát, amivel 

kedvezményeket vehetnek igénybe az érdeklődők, mind a helyiek, mind a turistaként a Szigetközbe 

érkezők. A Szigetköz Kártya és partnerei bemutatására kiadvány készült az induláskor. A 

kedvezményt adó helyszíneken matrica jelzi, hogy az adott vállalkozás kártya elfogadóhely. A 

csatlakozott vállalkozások listája a folyamatosan frissülő, négynyelvű (magyar, német, angol, 

szlovák) www.szigetkozcard.hu oldalon követhető nyomon. 

http://szmstura.hu/szms.html
http://www.szigetkozcard.hu/
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Az egyesület helyi turisztikai szervezeti, „TDM” stratégiája a 2013-2020 közötti időszakra határozza 

meg a szervezet feladatait. 

 

Annak érdekében, hogy a térség a lehetőségekkel összhangban álló mértékben és módon ki tudja 

használni a turizmusban rejlő lehetőségeket, a táji léptékű együttműködések további erősítése 

kívánatos. A natúrpark cím megszerzése nem csak e téren, hanem marketing-kommunikációs 

szempontból is előrelépését jelenthet. 

 

 

Térségi turisztikai kapcsolatok 

 

Országos viszonylatban is kedvező adottság, hogy a természeti és kulturális örökségi elemekben 

bővelkedő, Ausztria, Szlovákia és Magyarország hármas határa mentén elhelyezkedő natúrparki 

terület jellegzetes „kaputérség”, ahol a Magyarországot Európa nyugati részével összekötő legfőbb 

közúti, vasúti és hajózási útvonalak haladnak. Mivel e forgalmas útvonalak a térség D-i és É-i 

peremén futnak, biztosítottak a kitűnő elérhetőségből adódó előnyök, ugyanakkor nem kell 

számolni az ebből adódó hátrányokkal, mint például a légszennyezés és a zajhatás. 

 

A natúrparki térség turizmusa szempontjából is fontos Győr térbeli közelsége. A közeli város 

egyrészt hazánk egyik legnépszerűbb turisztikai desztinációja. Kereskedelmi és 

magánszálláshelyein – több mint 2900 férőhely – a vendégek évente mintegy 330-370 ezer éjszakák 

töltenek el évente, emelkedő tendenciát mutatva.19 Másrészt a 125 ezer fős lélekszámú város, mint 

turisztikai kibocsátó központ is fontos. A Szigetköz nemcsak a város rekreációs területeként 

értelmezhető, hanem sokan érkeznek a városból több napra is a térségbe. 

Országos szinten is figyelemre méltó Mosonmagyaróvár turizmusának fejlődése. 2016-ban a 

külföldi turisták által eltöltött vendégéjszakák száma közel 83 ezer volt a településen, s ezzel az 

országos lista 14-dik helyére került a város, úgy, hogy közel 19%-os növekedésével a legnagyobb 

éves növekedést mutatta.   

 

 

Tervezett országos léptékű fejlesztések 

 

A fejlesztési elképzelések közül jelentőségét tekintve kiemelkedik az EuroVelo 6 nemzetközi 

kerékpáros túraút fejlesztése a GINOP (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program) 

pályázati konstrukció támogatásával. Az egyeztetések eredményeként a meglévő útvonal 

felújítására várhatóan a közeljövőben sor kerül. 

 

                                                 
19 Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően Győr mára bekerült hazánk leglátogatottabb települései közé. 

Budapesten kívül csak a népszerű fürdővárosok, Hévíz, Hajdúszoboszló, Siófok, Bük, Balatonfüred, Zalakaros és 
Sárvár, valamint két történelmi városunk, Eger és Szeged előzik meg a listán. 
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A Bejárható Magyarország Program keretében, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség szakmai 

koordinálásával, GINOP források felhasználásával a közeljövőben víziturisztikai fejlesztések 

valósulnak meg a Szigetközben. A tervezett projekt keretében kikötőhelyek újulhatnak meg, újuk 

létesülhetnek, és sporteszközök beszerzésére is lehetőség nyílik. A új vízitúra-hálózat állomásai a 

„lapátos vízi megállóhelyek" védjegy keretében minősítésre kerülnek (http://viziturapont.hu). 

 

A Magyar Limes Szövetség koordinálásával 2016-ban elkészült a dunai limes magyarországi 

szakaszának turisztikai fejlesztési koncepciója. A Duna Limes Programban a tervezők 17 területi 

egységre bontva, összesen 8,8 milliárd Ft beruházási költségigényű kiemelt projektet nevesítettek. A 

projekthelyszínek között Lipót egy mocsári ökoközponttal szerepel. A Duna menti turizmust 

helyzetbe hozó, világörökség-várományos római limes legfontosabb részeinek bemutatásához a 

kormány mintegy 2,3 milliárdot biztosít a GINOP és a VEKOP (Versenyképes Közép-Magyarország 

Operatív Program) keretében, helyszínenként – a két külön kiemelt helyszínen (Komárom és 

Dunaújváros területén) kívül – 100 milliós fejlesztési kerettel. 

 

 

2.2.9. Tájhasználati konfliktusok 

 

A Szigetköz területét érintő tájhasználati konfliktusok közül összetett jellegénél és 

hatásrendszerénél fogva is kiemelkedik a vízpótlás kérdésköre, ami egyaránt érinti az Öreg-Dunát 

és a Mosoni-Dunát, a hullámtéri mellékágakat, a felszín alatti vizeket, s ezeken keresztül a 

térségben élők életét, boldogulását. A Duna vizének 1992. évi elterelése óta a további drasztikus 

változások elkerülésére, hatásának mérséklésére számos elképzelés született, melyek egy része 

megvalósításra is került (fenékküszöbök létesítése, zárások visszabontása stb.). Részeredményeket 

sikerült is elérni, hiszen a vízpótlás közel állandó vízszintet biztosít a Felső-Szigetközben. 

Hiányoznak azonban az ártéri ökoszisztéma fenntartásához szükséges áradások, és az árvizek 

frissítő hatásának hiányában a mellékágak iszaposodnak, a pangó vizes keskeny ágvégekben egyre 

nagyobb területeket borít be a víz alatti hínárszőnyeg. A Duna mélyre került főmedrében a szárazon 

lévő zátonyokat a növényzet benövi, a kavicspadok állandósulnak, s így a meder szűkül, az 

árvízlevezetés feltételei romlanak, miközben továbbra is ez a meghatározó árvízlevezető 

keresztmetszet. A kérdés hosszú időtávban is megnyugtató rendezése még várat magára, s jórészt 

túlmutat a natúrpark lehetőségein. 

 

A natúrparki térség nagy kiterjedésű, összefüggő, intenzív hasznosítású szántóföldjein folyó 

gazdálkodás a natúrparki célok elérése szempontjából összetett és szintén nehezen kezelhető 

problémarendszert alkot.  

Az agrokemikáliák használatának jelenlegi gyakorlata kedvezőtlen hatással van a környező 

természetszerű élőhelyek élővilágára, valamint a felszíni és felszín alatti vizek minőségére is. 

Mindez különösen a turisztikai hasznosítás lehetőségeit korlátozza. 
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A szántóföldek között lévő, kis kiterjedésű, természetközeli állapotú élőhelyek (mezsgyék, vizenyős 

mélyedések nádasai stb.) – melyek „lépőkövekként” funkcionálva segítik az ökológiai kapcsolatok 

működését – korábban részben áldozatául estek az iparszerű mezőgazdasági termelésnek. A 

ökológiai kapcsolatok tényleges működésének erősítése szintén kívánatos törekvés. 

Ezeknek a rövid távon sem fenntartható termelési rendszereknek az átalakítására reális esélyt csak 

a hazai támogatási rendszer átalakítása biztosíthat. Ennek ellenére a natúrparknak e téren is 

lehetnek feladatai, elsősorban a szemléletformálás terén. 

 

A mozaikos tájszerkezetet és értékes fátlan élőhelyeket veszélyezteti, hogy a natúrparki térségben az 

elmúlt évtizedekben – az ország más részeihez hasonlóan – erősen visszaszorul a legeltetéses 

állattartás. A korábbi legelők, kaszálók nagyobb részén erdészeti ültetvényeket hoztak létre, amik 

minimális biodiverzitásukkal és a táj természeti jellegét csökkentő hatásukkal a turizmus 

fejlesztését is korlátozzák. 

 

Az elmúlt években probléma merült fel a Szigetköz megerősödött hódállománya kapcsán. A védett 

állat az erdőgazdálkodók számára gazdasági károkat okoz, a csatornák elgátolásával az árvízi 

biztonságot veszélyeztetik. Az elmúlt években fadöntések már a házikertekben, ház körüli 

gyümölcsösökben is előfordultak. A faállomány megóvása érdekében a hatóság a tulajdonosnak, 

vagyonkezelőnek engedélyezi a riasztást és a védekezést (pl. a törzs lenolajos vagy mésztejes 

lekenése, a fák törzsének apró lyukú dróthálóval való bekerítése). A természetvédelmi hatóság 

kizárólag élet- és árvízveszély esetén engedélyezi hódgátak, hódvárak, járatok felszámolását is. A 

védett állat elejtése, befogása és áttelepítése csak kivételesen indokolt esetben engedélyezhető, 

egyedi feltételek szerint. 

 

Az ország más területeihez hasonlóan a Szigetközben is problémát okoz a túltartott vadállomány. A 

vaddisznók a természetvédelmi oltalom alatt álló gyepeket feltúrva az ott élő ritka, védett 

növényfajokat veszélyeztetik. A szarvasok a fiatal hajtásokat lelegelve nehezítik az erdők 

természetes felújulását. 

 

A natúrparki térségben – az ország más területeihez hasonlóan – komoly problémát jelent az 

özönnövények terjeszkedése. Az inváziós fertőzöttség a Szigetközhöz hasonló ártéri síkságokon 

különösen jelentős, mivel egyrészt a folyók természetes vándorlási, terjedési útvonalat jelentenek az 

özönnövények számára, másrészt az árvízi elöntéssel járó természetes bolygatás is kedvez a 

megtelepedésüknek. Szinte valamennyi általánosan elterjedt inváziós növény megtalálható kisebb-

nagyobb állományok formájában. Más ártéri területeinkhez hasonlóan itt is hatalmas területeket 

borít – elsősorban a kezeletlen kaszálókon, a napfényes erdőszéleken és a kavicszátonyokon – a 

magas aranyvessző (Solidago gigantea), míg a vízfolyások, csatornák mentén gyorsan terjednek a 

japánkeserűfű-fajok (Fallopia spp.) is. Az erdőkben a honos fajokat a zöld juhar (Acer negundo) és 

az amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) szorítja ki. Mind a kül-, mind a belterületeken gyorsan 

terjed a bálványfa (Ailanthus altissima). A térség ültetett nemesnyárasaiban már több évtizede 
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tömegesnek számít a bíbor nebáncsvirág (Impatiens glandulifera). Az észak-amerikai őszirózsák 

(Aster spp.) a természetes állapotú fűz-nyár ligetekben is tömeges megjelenésűek.  Érdekes alkalmi 

jövevényfaj a Szigetközben az illatos nyáriorgona (Buddleja davidii), amely a nyílt kavicsszigetek 

pionírja. 

A jelenlegi állapot – további intenzív kezelési munkálatok kivitelezése nélkül – várhatóan tovább fog 

romlani, nemcsak a védett természeti területeken, hanem a települési zöldfelületeken (pl. 

temetőkertek) is. A natúrparki munkaszervezet a jövőben fontos szemléletformáló szerepet 

vállalhat fel az özönnövények irtása kapcsán.20 A működési területével érintett Fertő–Hanság 

Nemzeti Park Igazgatóság és a térség állami tulajdonú erdeinek kezelője, a KAEG Zrt. ez irányú, 

lehetőség szerint együttműködésben zajló tevékenységén kívül egyes özönnövények 

visszaszorításában a közösségi munka is szerepet kaphat. 

 

A Szigetközben – különösen a gyorsan fejlődő Győr és Pozsony (Bratislava) térségében – az elmúlt 

évtizedekben igen gyorsan növekedett a beépített területek kiterjedése. A legkomolyabb 

tájhasználati konfliktust a vízpartok beépítése, s ezzel a felszíni vizek komplex hasznosítási 

lehetőségének a szűkülése okozza. 

 

A natúrpark kapcsán is komoly kérdéseket vet fel szabályozatlan módon folyó turizmus, ami egyre 

nagyobb problémát okoz a Szigetközben. Az ártéri erdőkben a folyamatos zavarás az arra érzékeny 

állatok, köztük kiemelten például a madarak szaporodását akadályozza. A ártéri területeken 

vadkempingezők gyakran nagy mennyiségű hulladékot és letaposott, szétdúlt területet hagynak 

maguk után. A turizmus szabályozott keretek közé terelése nemcsak a természetvédelmi 

szervezetek és a természeti értékekért aggódók érdeke, hanem a térség helyi közösségeinek is. E 

kérdéskör megoldásában fontos feladata van a natúrparki partnereknek. 

 

Itt is jellemző az illegális terepmotorozás, ami a legsúlyosabb károkat a védett gyepek értékes 

élővilágában okozza, és elriasztja a csendes pihenésre vágyókat. 

 

A helyi közösségek tagjainak életminősége és a turizmus fejlesztése kapcsán is rendszeresen 

felmerülő kérdés a Szigetközben a szúnyogirtás. A védett természeti területekre tekintettel már 

korábban megszületett az az állásfoglalás, mely szerint a térségben a biológiai gyérítést kell 

előnyben részesíteni. Egy működőképes rendszer fenntartásában, a szükséges feltételek 

biztosításában (a gyérítés helyszíneinek megtervezése, időben végzett gyérítés stb.) a natúrparki 

munkaszervezet koordináló szerepet tölthet be. 

 

A natúrparki térség természeti örökségére és természeti erőforrásokon alapuló gazdálkodására – az 

ország más területeihez hasonlóan – egyaránt kihívást jelent az emberi hatásra bekövetkező 

globális klímaváltozás, ami éves viszonylatban változó, de folyamatában melegedő, csapadékban 

                                                 
20   Jó térségi példa, hogy több település már jelenleg is önkormányzatban határozza meg, hogy mely özönnövények 

nem telepíthetők a település közigazgatási területén. 
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szegényedő tendenciával jellemezhető. Egyértelmű tendenciának tűnik az időjárás 

változékonyságának erősödése is. Ezek a hatások különösen a vizes élőhelyeket érinthetik 

érzékenyen. 

Az összetett jellegű kérdéskör terén a kommunikáció is nagy kihívást jelent, amiben a natúrparki 

munkaszervezetnek is fontos feladatai adódnak. 

 

 

2.3. A természeti-táji értékek védelme 

 

2.3.1. Természetvédelem  

 

A natúrpark térség a sarródi székhelyű Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési 

területéhez tartozik.  

 

Országos jelentőségű védett természeti területek és értékek 21 

 

A natúrparki térségben egy országos jelentőségű védett természeti terület található, a Szigetközi 

tájvédelmi körzet, amit az alábbiakban mutatunk be. 

 

Szigetközi tájvédelmi körzet 

Törzskönyvi szám: 187/TK/87 

Kiterjedés: 9681,7 ha       Ebből fokozottan védett: 1426,6 ha 

Érintett települések a natúrparki térségben: Ásványráró, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, 

Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Kimle, 

Kisbodak, Kunsziget, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Püski és Rajka 

Hatályba lépés éve: 1987 

A Szigetköz sajátos vízrendszere, tipikus növény- és állatvilága megőrzése érdekében alapították 

meg 1987-ben a Szigetközi tájvédelmi körzetet. A védett természeti terület a Szigetköz területének 

mintegy 27%-ára terjed ki. A tájvédelmi körzet két nagyobb és több kisebb, mozaikosan 

elhelyezkedő egységből áll. A hullámtér Dunaszigettől (Sérfenyősziget) a 14. számú főút hídjáig áll 

védelem alatt, míg a Mosoni-Dunára felfűződő erdők Rajkától Kunszigetig védettek. Kisebb 

mozaikterületek találhatók Dunakiliti, Feketeerdő, Halászi, Dunasziget, Lipót és Dunaszeg területén. 

Az országos jelentőségű védett természeti terület természetvédelmi kezelője, a Fertő–Hanság 

Nemzeti Park Igazgatóság a védett gyepterületeken (mintegy 206 hektáron) végez rendszeresen 

aktív természetvédelmi beavatkozást. A kezelési munkálatok célja az elgyomosodás, a beerdősülés 

és az elnádasodás elleni védekezés. A mentett oldali mocsárréteken vízpótló rendszerrel biztosítják 

a megfelelő vízellátást, illetve kaszáltatják és szárzúzóztatják a területeket. 
                                                 
21 Forrás: http://www.termeszetvedelem.hu/vedett-teruletek-keresoje 
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Az országhatár szlovákiai oldalán lévő ártéri ligeterdők – az Öreg-Duna 

túlpartján közvetlenül kapcsolódva a Szigetközi tájvédelmi körzethez – a Duna 

menti erdők tájvédelmi körzet (Chránená krajinná oblasť Dunajské luhy) 

keretében védettek. További információ: http://www.sopsr.sk/web/?cl=11213  

 

 

„Ex lege” védett természeti területek és értékek 

 

Országos szintű védelem alatt állnak –, és a Tvt. 28. § (4) bekezdése értelmében országos 

jelentőségű természeti területnek vagy értéknek minősülnek – az „ex lege” védett értékek, így a 

lápok, szikes tavak, kunhalmok, földvárak, források, víznyelők és barlangok.  

 

A natúrparki térségben a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben (Tvt.) szereplő 

kritériumoknak megfelelő lápok találhatók, amelyeknek csak egy része szerepel a hivatalos 

nyilvántartásokban, illetve hivatalos védetté nyilvánításuk nem minden esetben történt meg. 

 

A Tvt. alkalmazásában a láp olyan földterület, amely tartósan vagy időszakosan víz hatásának kitett, 

illetőleg amelynek talaja időszakosan vízzel telített, és 

– amelynek jelentős részén lápi életközösség, illetve lápi élő szervezetek találhatók, vagy 

– talaját változó kifejlődésű tőzegtartalom, illetve tőzegképződési folyamatok jellemzik (23. § 2. és 

3. d). 

A natúrparki térségben a Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság összesen összesen 445,6 hektár 

kiterjedésben tart nyilván „ex lege” védett lápot, mely területek nagyobb része a Szigetközi 

tájvédelmi körzet területén található. (8. táblázat). 

 

 

Közösségi jelentőségű területek 

 

A közösségi jelentőségű területek, az ún. Natura 2000 hálózat kijelölésére az Európai Unió 

Élőhelyvédelmi és Madárvédelmi Irányelvei alapján került sor.  

A térség közösségi jelentőségű élőhelyeit a 18. ábra mutatja be, illetve e területek fontosabb adatait 

az alábbiakban ismertetjük. 
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8. táblázat. Ex lege védett lápok a Szigetköz Natúrpark területén (forrás: A Szigetköz kiemelt 

jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 terület fenntartási terve) 

Területi egység megnevezése Terület (ha) 

Erdőalja 34,5 

Hédervár „Bokros” 14,0 

Kucsérok 108,1 

Károlymajori holtág maradvány 12,8 

Nováki-csatorna 80,7 

Szúnyogházapusztai zsombékos 17,2 

Hosszú-rétek 86,9 

Nádrét 53,3 

Vörös-rét 38,1 

Összesen: 445,6 

 

 

 

18. ábra. Natura 2000 területek a Szigetköz Natúrpark térségében (forrás: 

http://natura2000.eea.europa.eu és Google Earth)  

http://natura2000.eea.europa.eu/
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Szigetköz kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület és különleges madárvédelmi 

terület (HUFH30004) 

 

Érintett települések: az összes natúrparki település (9. táblázat) 

 

Teljes terület: 17 183,02 ha (több különálló egységben)   A natúrparkot érintően: 14 480,2 ha 

 

9. táblázat. Natura 2000 területek kiterjedése és területi aránya a Szigetköz Natúrpark településein 

Település Érintett terület (ha) Település területének érintettsége (%) 

Ásványráró 2147,3 54,9 

Darnózseli 95,1 4,9 

Dunakiliti 1521,5 45,2 

Dunaremete 222,1 50,9 

Dunaszeg 559,8 32,4 

Dunaszentpál 188,8 19,2 

Dunasziget 2065,3 57,5 

Feketeerdő 242,8 36,0 

Győrladamér 254 29,5 

Győrújfalu 60,4 8,2 

Győrzámoly 1090,7 40,8 

Halászi 573 15,7 

Hédervár 283,8 19,8 

Kimle 531,7 14,3 

Kisbajcs 260,6 29,8 

Kisbodak 565,9 62,3 

Kunsziget 430,4 24,1 

Lipót 844,7 52,5 

Máriakálnok 279 18,0 

Mecsér 341,9 16,2 

Nagybajcs 261,1 33,7 

Öttevény 3,3 0,1 

Püski 26,8 3,2 

Rajka 1124,4 21,4 

Vámosszabadi 143,3 6,4 

Vének 362,5 50,7 

Natúrpark területe összesen: 14 480,2 28,5 
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Jelölő élőhelyek (forrás: A Szigetköz kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 

terület fenntartási terve):  
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Jelölő fajok (forrás: A Szigetköz kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 terület 

fenntartási terve): 

 
 

A Natura 2000 terület fenntartási terve 2014-ben készül el. A teljes anyag itt érhető el: 

https://www.ferto-hansag.hu/hu/termeszetvedelem/termeszetvedelmi-kezeles/natura-2000-

fenntartasi-tervek.html 

 

A Szigetköz kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területhez és különleges madárvédelmi 

területhez (HUFH30004) a határ túloldalán közvetlenül csatlakozik a Dunajské luhy kiemelt 

jelentőségű természetmegőrzési terület és különleges madárvédelmi terület (SKCHV007). 
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Mosoni-sík különleges madárvédelmi terület (HUFH10004) 

Érintett település: Rajka 

Teljes terület: 13 096,43 ha (három különálló egységben)  A natúrparkot érintően: 2417 ha 

A Natura 2000 terület közösségi jelentőségű madárfajait a 10. táblázatban tüntettük fel. 

A mezőgazdaság művelés alatt álló területen él a Dunántúl egyetlen túzok-költőállománya (mintegy 

25-30 állandó, 100-250 telelő egyed). Megőrzése a helyi gazdálkodók bevonásával zajlik, a kedvező 

termelésszerkezet kialakítása érdekében az agrár-környezetgazdálkodási programok finanszírozási 

lehetőségeinek felhasználásával. 

A terület része a Mosoni-sík Magas Természeti Értékű Területnek, így a természetkímélő 

gazdálkodási módok alkalmazása érdekében igénybe vehetők a Vidékfejlesztési Program zonális 

természetvédelmi célprogramjainak kifizetései.  

 

10. táblázat. A Mosoni-sík különleges madárvédelmi terület (HUFH10004) közösségi jelentőségű 

fajai (forrás: Földművelésügyi Minisztérium Természetmegőrzési Főosztály) 

Név 

kerecsensólyom (Falco cherrug) 

kék vércse (Falco vespertinus) 

rétisas (Haliaeetus albicilla) 

vetési lúd (Anser fabalis) 

parlagi sas (Aquila heliaca) 

nyári lúd (Anser anser) 

túzok (Otis tarda) 

 

 

Országos ökológiai hálózat 

 

Az ökológiai hálózat a nagy kiterjedésű, összefüggő természetes és természetközeli területek 

(magterületek) és az azokat összekötő, ökológiai kapcsolatukat biztosító folyosók rendszere. Az 

ökológiai kapcsolatok biztosításában általában jelentős szerepet játszanak a vízfolyások és az 

azokhoz kapcsolódó vízparti ligetek. 

 

Az Országos Ökológiai Hálózat – a természetvédelemért felelős minisztérium központi 

nyilvántartása alapján – a 2003. évi XXVI. törvénnyel elfogadott Országos Területrendezési Tervben 

(OTrT) került lehatárolásra. Ennek övezeti „alábontását” (magterület, ökológiai folyosó, 

pufferterület) és pontosítását tartalmazza Győr–Moson–Sopron megye Területrendezési Terve (19. 

ábra). 
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A natúrparki térségben az ökológiai hálózat két tengelyét az ÉNy-DK-i irányban folyó Öreg-Duna és 

Mosoni-Duna alkotja. A természetközeli állapotú ártéri erdők magterületként képezik az Országos 

Ökológiai Hálózat részét. A magterületekhez további kisebb-nagyobb, jelenleg részben rétként, 

legelőként, részben szántóföldként hasznosított pufferterületek csatlakoznak. 

A mentett oldali ártér jelentős része intenzív szántóföldi művelés alatt áll, ami relatíve felértékeli a 

kisebb, természetszerű élőhely-foltok (mezsgyék, vizenyős mélyedések nádasai stb.) szerepét. E 

kisélőhelyek jelentőségét az adja, hogy „lépőkövek”-ként elősegítik az ökológiai kapcsolatok 

működését, az élővilág mozgását. Ezen szerepüket azonban csak akkor tudják betölteni, ha az 

élőlények számára egymástól elérhető távolságban vannak. 

A Duna mente egyik legnagyobb, összefüggő ártéri erdejének helyet adó Szigetköz ökológiai 

hálózati elemei ugyanakkor fontos részét képezik egy, a Duna mentén húzódó, kontinensrész 

léptékű ökológiai folyosónak. 

 

 

 

19. ábra. Az országos ökológiai hálózat a Szigetköz Natúrpark tágabb környezetében (forrás: 

https://www.teir.hu/index_terinformatikai.html) 
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Helyi jelentőségű védett természeti területek és értékek 22 

 

A természeti örökséget tekintve a natúrparki térség 26 önkormányzata közül eddig 5 élt a helyi 

szintű védetté nyilvánítás lehetőségével (11. táblázat). 

 

11. táblázat. Helyi jelentőségű természetvédelmi területek (TT) és természeti emlékek (TE) a 

Szigetköz Natúrpark területén 

Védett természeti terület és érték neve * 
Kiterjedés 

(ha) 

Védetté 

nyilvánítás 

éve 

Törzskönyvi 

szám 

Ásványráró 

Ásványrárói fekete nyárfa TE – 1982 7/33/TE/82 

Darnózseli 

Lipót–Darnózseli vadgesztenye fasor TT ** 1,2 1982 7/30/TE/82 

Zseli-erdő TT 6,9 1996 7/42/TT/96 

Hédervár 

Hédervári feketefenyőfa TE – 1942 7/04/TT/42 

Hédervári „kontfa” TE – 1942 7/05/TT/42 

Hédervári Árpád-fa TE – 1942 7/06/TT/42 

Hédervári kastélypark TT 9,3 1965 7/19/TT/65 

Hédervári lovaglópálya TT 3,9 1982 7/32/TT/82 

Lipót 

Lipót–Darnózseli vadgesztenye fasor TT ** 1,2 1982 7/30/TE/82 

Lipóti Holt-Duna-part TT 3,0 2004 7/101/TT/04 

Vének 

Aranykert TT 1 1982 7/37/TT/82 

Nepomuki Szent János szobor melletti fekete 

nyárfa TE 
– 2004 7/141/TE/04 

Révlejárói-tölgy TE – 2004 7/140/TE/04 

 

Helyi védett természeti területek kiterjedése 

összesen: 
25,3 

 

                                                 
22 Források: Rakonczay Zoltán 1991 és 1996; http://www.termeszetvedelem.hu/vedett-teruletek-keresoje; 

http://www.provertes.hu/index.php/termeszeti-ertekek-es-vedelmuk/helyi-vedett-teruletek-magyarorszagon/; a 
természeti örökség védelméről szóló helyi rendeletek 

http://www.termeszetvedelem.hu/vedett-teruletek-keresoje
http://www.provertes.hu/index.php/termeszeti-ertekek-es-vedelmuk/helyi-vedett-teruletek-magyarorszagon/
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*   A táblázatban csak a természet védelméről szóló LIII. törvény előírásainak megfelelően, külön védelmi rendelettel 

jogi védelem alá helyezett természeti területek és értékek szerepelnek.   

**  Nem szerepel az állami természetvédelem hivatalos honlapján (www.termeszetvedelem.hu) lévő nyilvántartásban.  

 

 

Ásványrárói fekete nyárfa természeti emlék 

Település: Ásványráró Koordináta: 47°49'07.63"  17°30'00.84" 

 

A szigetközi puhafás ártéri erdők jellemző fafajának, a fekete nyárnak (Populus nigra) az idős, 

terebélyes egyede. A rárói barokk kálvária mellett álló fa törzsének kerülete meghaladja az 520 

centimétert, korát száz évre becsülik. Eredetileg három nyárfa állt itt, de a másik kettő mára 

kipusztult. 

 

Lipót–Darnózseli vadgesztenye fasor természetvédelmi terület 

Települések: Darnózseli és Lipót Koordináta:  47°51'41.57"  17°27'7.61" (K) és 

                      47°51'27.04" 17°25'46.08" (Ny) 

A két községet összekötő közutat két oldalról szegélyező fasor, amit nagyobbrészt vadgesztenye 

(Aesculus hippocastanum) egyedek alkotják, közöttük néhány közönséges platánnal (Platanus x 

acerifolia). A mintegy 2050 méter hosszú fasor területe 1,2 hektár. A Szigetköz tájképi szempontból 

egyik legszebb fasora. 1982-ben kapott természetvédelmi oltalmat. 

 

Zseli-erdő természetvédelmi terület  

Település: Darnózseli Koordináta: 47°50'23.28"  17°26'20.76" 

A Szigetközben egykoron nagy területeken élő ártéri keményfás, tölgy-köris-szil ligeterdők 

maradványfoltja. Az erdőben szálanként megtalálható még a bükk, a közönséges gyertyán és a tatár 

juhar. A viszonylag kisméretű (6,9 hektár) erdőt szántóföldek övezik. 

 

Hédervári feketefenyőfa természeti emlék  

Település: Hédervár Koordináta: 47°49'41.27"  17°26'58.83" 

A Hédervárról Novákpusztára vezető közút mentén álló, nem túlságosan idős feketefenyő (Pinus 

nigra). A védettség elsősorban történeti értékével indokolható: valaha ezen a helyen állt a földesúr 

ítéletvégrehajtó helye. 1942-ben került természetvédelmi oltalom alá.23 

 

Hédervári „kontfa” természeti emlék  

Település: Hédervár Koordináta: 47°49'50.4"  17°27'02.9" 

                                                 
23   Egyes vélemények szerint a jelenleg itt álló faegyed nem azonos az eredetileg védetté nyilvánított fával. 
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Hédervár másik jeles fája, amihez kivételesen sok hagyomány kötődik.24 Héderváry Kont István az 

egykor itt állt szürkenyár alatt szőtte összeesküvését az idegen származású uralkodó ellen. Helyén 

ma egy fiatal fa áll, amit a hagyományt őrző helyiek ültettek. Az 1942-ben természetvédelmi oltalom 

alá helyezett kultúrtörténeti emlékhely ma már csak helynevében él. 

 

Hédervári Árpád-fa természeti emlék  

Település: Hédervár Koordináta: 47°50'6.11"  17°27'41.82" 

Az idős, terebélyes kocsányos tölgy (Quercus robur) 1942-ben került természetvédelmi oltalom alá. 

700-800 éves becsült korával minden bizonnyal Magyarország legidősebb fája. Magassága mintegy 

14 méter, törzskerülete 750 centiméter. A legenda szerint a fa törzsén található nyomokat Árpád 

vezér lovának kötőféke hagyta 907-ben, amikor a fejedelem seregével itt pihent meg, és ült hadi 

tanácsot a pozsonyi csatába készülődvén. A 2000-es évek első évtizedében viharkárokat szenvedett, 

törzsén, ágrendszerében erőteljes korhadás indult be. 

 

Hédervári kastélypark természetvédelmi terület 

Település: Hédervár Koordináta: 47°49'56.96"  17°27'19.85" 

 

A Héderváry kastély 9,3 hektár kiterjedésű parkja 1965-ben kapott természetvédelmi oltalmat. A 

szentimentális tájképi stílusú parkot az 1790-as években alakíttatta ki a Héderváry család Bernard 

Petri tervei alapján. A park védett növény- (fehér tündérrózsa, kikeleti  hóvirág) és állatfajoknak (pl. 

nappali pávaszem, atalantalepke, barátposzáta, csilpcsalp füzike, erdei pinty, csuszka és európai 

mókus) is élőhelyül szolgál. A park nagyobb része jelenleg elhanyagolt, megújításra szorul. 

 

Hédervári lovaglópálya természetvédelmi terület 

Település: Hédervár Koordináta: 47°49'33.50"  17°26'32.12" 

A novákpusztai közút mellett, a falutól alig pár száz méterre található legelő két oldalán 

vadgesztenyefák kettős sora található. (A másik két oldalon a fákat kivágták.) A központi gyepes 

területen a múltban lovasjátékokat űztek, körben galopp-pálya húzódott. A 3,9 hektár kiterjedésű 

terület 1982-ben kapott természetvédelmi oltalmat. 

 

Lipóti Holt-Duna-part természetvédelmi terület  

Település: Lipót Koordináta: 47°51'49.68"  17°27'42.84" 

A Szigetközi tájvédelmi körzethez tartozó Holt-Dunához kapcsolódik az a kotort parti sávban lévő 

csatorna, ami helyi védelem alatt áll. A 3-5 méter széles víztest élővilága nagyon gazdag. A mintegy 

3 hektáros terület országos szintű védelemre tervezett. 

                                                 
24  A Kont-fához kötődő hagyományokat a 2.2.5. Egyéb kultúrtörténeti emlékek, tájban élő hagyományok című 

fejezetben mutattuk be. 
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Aranykert természetvédelmi terület  

Település: Vének Koordináta: 47°44'23.54"  17°45'47.95" 

A Duna töltés mentett oldali lábánál a millenniumi, 1896-os év alkalmával ültetett a kisközség 7 

darab kocsányos tölgyet (Quercus robur). A hét vezérről elnevezett fák mellé két évvel később, 

Erzsébet királyné emlékére ültettek el további öt faegyedet. A mintegy egy hektár kiterjedésű 

emlékpark a nevét Szigetköz és Csallóköz egykori neve – „Tündérek aranykertje” – után kapta.  

 

Nepomuki Szent János szobor melletti fekete nyárfa természeti emlék 

Település: Vének Koordináta: 47°44'31.43"  17°45'35.70" 

A szigetközi ártéri erdők jellemző fafajának, a fekete nyárnak (Populus nigra) az idős (mintegy 100 

éves), terebélyes egyede. Törzskerülete mintegy 430 centiméter. A vízen járók védőszentjének 

szobra mellett egykor négy nyárfa állt. Ezt a példányt helyi kezdeményezésre sikerült megmenteni a 

kivágástól. 

 

Révlejárói-tölgy természeti emlék 

Település: Vének Koordináta: 47°44'14.22"  17°45'31.51" 

A hullámtérben álló idős kocsányos tölgy (Quercus robur), a térségben honos keményfás ligetek 

egyik élő tanúja. 

 

Nincs önálló önkormányzati védelmi rendelet a természeti örökségről Dunakilitin, így a 

Millenniumi tölgy (47°57'56.09"  17°17'16.33") és a Batthyány kastély kertje (47°58'4.99"  

17°17'19.94") hivatalosan nem minősül helyi védett természeti értéknek, illetve területnek, 

ugyanakkor megőrzésükre a Helyi Építési Szabályzaton keresztül bizonyos védelmi intézkedéseket 

életbe léptetett az önkormányzat. 

 

 

A szigetközi vízpótlás, közös magyar-szlovák monitorozása 

 

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között 1995. április 19-én 

megállapodás jött létre „egyes ideiglenes műszaki intézkedésekről és vízhozamokról a Dunában és a 

Mosoni-Dunában” témakörben. Az ehhez kapcsolódó környezeti megfigyelőrendszer 

működtetésével megbízott képviselők tevékenységét, a monitoring kiterjesztését az 1995. május 29-

én, Bősön kétoldalúan aláírt ún. szabályzat rögzíti. A szabályzat 3. cikke szerint a kutatásokról 

évente nemzeti jelentést kell készíteni. A megállapodás időbeli hatályának meghosszabbításáról a 

magyar kormány 2412/1997. (XII.17.) Korm. határozata rendelkezik, amely szerint a megállapodás 

időbeli hatálya a Bős–Nagymarosi Vízlépcső ügyében a Hágai Nemzetközi Bíróság által hozott ítélet 

végrehajtásának módozatairól szóló kétoldalú megállapodás megkötéséig meghosszabbodik. 
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A közös monitoring fő célja, hogy kölcsönösen rögzítse és értékelje a hatásterület felszíni és felszín 

alatti víztereinek vízháztartásában bekövetkező mennyiségi és minőségi változásokat, ezekhez 

kapcsolódóan a talajnedvességben, az erdőkben és az egyes főbb biológiai indikációs 

paraméterekben történő változásokat. A közös szlovák-magyar ún. fenékküszöb monitoring keretén 

belül történő adatcsere célja az, hogy a két Fél kölcsönösen tájékoztassa egymást a mérési 

eredményekről, a monitorozásba bevont paraméterek alakulásán keresztül a környezeti állapot 

alakulásáról úgy, hogy előzetesen egyeztetett, azonos illetve egymáshoz illeszkedő mérési és 

értékelési módszert alkalmaznak. 

A magyar nemzeti jelentések (1997-2015) és a kapcsolódó egyéb tanulmányok a 

http://www.szigetkozi-monitoring.hu weboldalon érhetők el. 

A Kormány 2017 decemberében napvilágot látott döntése – 1941/2017. (XII. 11.) Korm. határozat – 

alapján a Szigetköz környezeti, ökológiai monitorozása költségvetési támogatással újraindul. 

 

 

2.3.2. Az épített örökség védelme 

 

A natúrparki térségben – 23 települést érintően – összesen 145 országos vagy helyi szintű védelem 

alatt álló épített örökségi érték található (12. táblázat). 

 

 

Országos szinten védett műemlékek 

 

A natúrparki térségben – 12 települést érintően – összesen 29 műemléki védelem alatt álló épület, 

építmény található (13. táblázat). 

 

 

Helyi szinten védett építészeti elemek 

 

A natúrparki térség települési önkormányzatai – néhány kivételtől eltekintve – éltek az épített 

örökség helyi szintű védetté nyilvánításának lehetőségével (ld. 12. táblázat). A helyi védett épített 

értékek száma összesen 119. Az építészet- és művészettörténeti szempontból értéket képviselő 

szakrális jellegű épületek, építmények mellett nagy számban kaptak jogi védelmet népi-polgári 

jellegű lakóépületek és köztéri műalkotások is. 
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12. táblázat. A Szigetköz Natúrpark országos vagy helyi szinten védett építészeti örökségi elemeinek 

összesítése (forrás: muemlekem.hu) 

Település Műemlék Helyi védett Védett összesen 

Ásványráró 3 11 14 

Darnózseli   2 2 

Dunakiliti   4 4 

Dunaremete    3  3 

Dunaszeg 2 2 4 

Dunaszentpál 2   2 

Dunasziget       

Feketeerdő    1  1 

Győrladamér    2  2 

Győrújfalu    10 10 

Győrzámoly 2   2 

Halászi 4 2 6 

Hédervár 4   4 

Kimle 2 5 7 

Kisbajcs    6  6 

Kisbodak       

Kunsziget 1  6 * 7 

Lipót 1  3 4 

Máriakálnok   3  3 

Mecsér       

Nagybajcs    15 15 

Öttevény 1 15 16 

Püski 1  5 6 

Rajka 6 8 14 

Vámosszabadi    12 12 

Vének    4  4 

Összesen: 29 119 148 

* Ez a szám nem tartalmazza a Helyi Építési Szabályzatban nem nevesített köztéri alkotásokat. 
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13. táblázat. Műemléki védelem alatt álló épített örökségi elemek a Szigetköz Natúrpark területén 

(forrás: muemlekem.hu) 

Név Azonosító Törzsszám Cím vagy hrsz. 

Ásványráró 

Kálvária 3990 3728 032 

Római katolikus templom 3991 3726 Rákóczi u. 57. 

Szivattyútelep 11670 11254 0295/5 

Dunaszeg 

Lakóház 4026 10393 Fő u. 19. 

Római katolikus templom 4025 3524 1 

Dunaszentpál 

Kőkép 4028 3528 Országút 

Római katolikus templom 4027 3525 169 

Győrzámoly 

Római katolikus templom 4435 3538 Iskola u. 7. 

Szivattyútelep 11669 11261 Patkányos-puszta, 0241 

Halászi 

Római katolikus templom 4436 3730 Kossuth u. 

Lakóház 4437 10395 Kossuth u. 41. 

Lakóház 4438 10394 Kossuth u. 43. 

Lakóház 4439 3733 Lenin u. 28. 

Hédervár 

Khuen-Hédervári kastély 4448 3738 Felszabadulás u. 49. 

Római katolikus templom 4450 3739 Petőfi u. 

Római katolikus templom 

(Boldogasszony kápolna) 
4449 3740 Fő u. 

Uradalmi magtár és istálló 4447 9431 Felszabadulás u. 34. 

Kimle 

Római katolikus plébániatemplom 4485 9836 758 

Nepomuki Szent János-szobor 18765 11594 Fő utca; 113/4 

Kunsziget 

Római katolikus templom 4497 3544 Petőfi tér 14. 

Lipót 

Római katolikus templom 4503 3746 Vöröshadsereg útja 

http://maps.google.com/?q=Gy%F5rz%E1moly,%20Patk%E1nyos-puszta
http://maps.google.com/?q=H%E9derv%E1r,%20F%F5%20u.
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Öttevény 

Római katolikus templom 4660 3554 Fő u. 120. 

Püski 

Római katolikus templom 4663 3760 Fő u. 

Rajka 

Evangélikus paplak 4666 3763 Kossuth u. 75. 

Evangélikus templom 4669 3761 Temető köz 2. 

Kálvária-szoborcsoport 4665 3766 Templomkert, Ifjúság u. 30. 

Nepomuki Szent János-szobor 4668 3764 Szabadság tér 

Római katolikus templom 4664 3765 Ifjúság u. 30. 

Zichy-kastély 4667 3762 Kossuth u. 81. 

 

 

 

 

Világörökség 

 

A natúrparki térségben található kunszigeti római erődített kikötő (Tündérvár) (47°45'22.8"  

17°30'15.8") „A római birodalom határai – A dunai limes magyarországi szakasza” néven 

nyilvántartott világörökségi várományos helyszín 124 részhelyszínének egyike, szerepel a 

Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékéről 27/2015. (VI. 2.) MvM rendelet Világörökségi 

Várományos Helyszínek jegyzékét tartalmazó mellékletében. A felterjesztés előkészítése intenzíven 

folyik, várhatóan ez lesz a hazánk által az UNESCO illetékes testülete elé terjesztendő következő 

helyszín. A Római Birodalom egykori határának magyarországi szakasza a Frontiers of the Roman 

Empire megnevezéssel kialakuló nemzetközi sorozathelyszín részét fogja alkotni. A terület 

nyilvántartott lelőhelyként régészeti védelem alatt áll.  

http://maps.google.com/?q=P%FCski,%20F%F5%20u.
http://maps.google.com/?q=P%FCski,%20F%F5%20u.
http://maps.google.com/?q=Rajka,%20Szabads%E1g%20t%E9r
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2.3.3. Környezeti nevelés, szemléletformálás 

 

A natúrparki térségben folyó környezeti nevelési, szemléletformálási tevékenység kiemelt központja 

a Dunaszigeten működő erdei iskola és oktatóközpont, aminek a működtetője a Pisztráng Kör 

Egyesület. 

A Szigetközi erdei iskola (http://www.szigetkoz-erdeiiskola.hu/) országos szinten is az elsők között 

(2005) szerezte meg a minősített erdei iskola címet. Kulcsosháza közvetlenül a Zátonyi-Duna 

mellett (Sérfenyő utca 26/B) található, ahol 40 fő elszállásolására nyílik lehetőség 2 és 10 ágyas 

szobákban, a kertben azonban további sátorhelyek állnak rendelkezésre. A működtető egyesület a 

gyalogos, kerékpáros és kenus természetismereti és helytörténeti túrákhoz képzett (biológus-

földrajzos) szakvezetőt biztosít. 

A közeli oktatóközpontban – „Eleven táj” Dunaszigeti Oktató- és Kutatóközpont – interaktív kiállítás 

és oktatóeszközök segítik (preparált halak, hazai halak akváriuma, termések, tojások, csontok, 

mikro-akváriumok mikroszkóppal, kavics és kőzetgyűjtemény stb.) a természeti képződményekkel 

való ismerkedést. Az ősi szigetközi népi mesterségek közül a kosárfonás,  a gyertyamártás, a 

nemezelés, a bőrözés és igazi kuriózumként, az aranymosás elsajátítására nyílik lehetőség. 

Az oktató- és kutatóközpont épületében kialakított folyóvízi labor a Duna és vízgyűjtője folyó-

rehabilitációs munkáihoz kapcsolódó hidrológiai kutatások helyszíne. Az erdei iskolai csoportok e 

munkába is betekintést nyerhetnek. 

Az oktató- és kutatóközpont épületéhez kapcsolódóan egy mintegy 66 ezer m2-es, közvetlen Duna 

parti kapcsolattal rendelkező zöldfelület biztosít egyedülálló lehetőséget a környezeti nevelési 

programokhoz. Itt, a Tündérsziget Ökoparkban további szálláslehetőség is rendelkezésre áll, két 

hatágyas épületben. 

A kapcsolódó bemutató útvonalak mentén tájbaillően kialakított állatlesek – köztük hazánkban 

egyedülálló vízfelszín alatti „halles” is – várják a túrázókat. 

2006-ban a Pisztráng Kör Egyesület honosította meg először Magyarországon a kincskeresését 

(Questing), mint környezeti nevelési módszert. Ennek lényege, hogy az érdeklődők lakókörnyezetük 

rejtett természeti és kulturális értékeit kalandos formában fedezhetik fel, úgy hogy ehhez minimális 

infrastrukturális háttér (internetről letölthető útvonal, kincsesládák az állomásokon) szükséges 

(http://kincskereso.pisztrangkor.hu/mi-is-az-a-kincskereses.html).  

2010-2011-ben szigetközi és csallóközi településen rejtett értékeinek felfedezésére útvonalakat 

jelöltek ki, amelyek letölthetők az egyesület honlapján (http://kincskereso.pisztrangkor.hu/docs/szigetkozi-

csallokozi-osvenyek/). 

 

A natúrparki térségben és közvetlen környezetében 5 tanösvény áll az érdeklődők rendelkezésére, 

amelyeket az alábbiakban mutatunk be. 

 

  

http://www.szigetkoz-erdeiiskola.hu/
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Szigetközi természetvédelmi bemutató útvonal 

Érintett település: Kisbodak, Dunaremete, Lipót, Ásványráró és Dunaszeg 

Kiindulópont: 47°53'50.7"  17°25'11.4" 

 

Fenntartó: Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 

Tanösvény típusa: tájékoztató táblás 

A 18 kilométer hosszú, így elsősorban kerékpáros bejárásra ajánlott útvonal a Szigetköz 

kialakulását, vízrajzát, növény- és állatvilágát mutatja be. Állomáspontjai – összesen 12 – az érintett 

településeken találhatók. A bemutató útvonal mentén tájékoztató táblák segítségével ismerhetők 

meg a látnivalók, és esőbeállók, pihenőhelyek adnak menedéket a túrázóknak. A tanösvényre 

vezetőfüzet is készült.  

 

Holt-Duna tanösvény 

Érintett települések: Dunaremete és Lipót 

Kiindulópont: 47°52'48.0"  17°27'50.3" 

Fenntartó: Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 

Tanösvény típusa: tájékoztató táblás 

A 2003-ban kialakított tanösvény 7 kilométer hosszú 

útvonala mentén 6 állomás került kialakításra. Az 

egykori dunaremetei kikötőből induló 

bemutatóösvényt végigjárva az érdeklődők 

megismerkedhetnek a szigetközi vízgazdálkodási 

rendszer néhány helyi elemével, valamint a környező 

területek növényzetével, állatvilágával és néhány 

értékes tájelemével. Az útvonal mentén pihenőhelyek 

és kilátótorony is kialakításra került. 

 

 

Morotva-tavi tanösvény 

Érintett település: Dunaszeg 

Kiindulópont: 47°46'09.4"  17°33'05.9" 

Fenntartó: Dunaszeg Község Önkormányzata 

Tanösvény típusa: tájékoztató táblás 

A tanösvény a 42 hektáros Morotva- vagy Nádas-tó élővilágát mutatja be. A gazdag madárvilág 

megfigyelését az útvonal mentén egy madármegfigyelő torony is segíti. A túrázók számára több 
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pihenőhelyet is kialakítottak. A 2003-ban létesített tanösvényt 2011 megújították, az útvonalat 

bővítették. 

 

Kimlei tanösvény 

Érintett település: Kimle 

Kiindulópont: 47°49'15.85"  17°22'16.76" 

Fenntartó: Kimle Község Önkormányzata 

Tanösvény típusa: tájékoztató táblás 

Az 1 kilométer hosszú tanösvény a Szigetköz természeti értékeit mutatja be. Kialakítása során 

fontos cél volt a helyi fiatalok identitásának megőrzése, szabadidejük hasznos eltöltése. 

 

Győrladaméri (Samos-erdő) tanösvény  

Érintett település: Győrladamér 

Kiindulópont: 47°46'1.30"  17°33'59.43" 

Fenntartó: Győrladamér Község Önkormányzata 

Tanösvény típusa: tájékoztató táblás 

Az 1,8 kilométer hosszú tanösvény a Szigetköz természeti értékeit mutatja be. Kialakítása során 

fontos cél volt a helyi fiatalok identitásának megőrzése, szabadidejük hasznos eltöltése. 

 

 

A Szigetközben, a Lipót közigazgatási területén lévő Gombócos-pusztai Természetvédelmi 

Őrházban rendszeresen szerveznek természetvédelmi nyári táborokat a Fertő–Hanság Nemzeti 

Park Igazgatóság Szigetközi Tájegységének szakemberei.  

 

A natúrparki térségben több olyan gyermektábor, továbbá más olcsó és nagyobb csoportok 

fogadására alkalmas szálláshely található (pl. Vének, Hédervár, Lipót, Darnózseli, Kimle, Püski, 

Halászi és Rajka közigazgatási területén), amelyek saját szervezésű természetismereti táboroknak 

adnak helyet. Ezek szakmai programjának szervezésébe és lebonyolításába igény szerint a Pisztráng 

Kör Egyesület és a Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei is be szoktak kapcsolódni. 

 

A környezeti nevelés fontos része a térség oktatási-nevelési intézményeinek is. A Szigetközben Zöld 

Óvoda címet a következő települések intézményei kapták meg eddig: Dunakiliti, Dunaszentpál, 

Halászi és Kunsziget. Ökoiskola működik Darnózseliben, Dunaszigeten, Győrladaméron és 

Kunszigeten. 
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2.3.4. Klímavédelem 

 

A KEHOP-1.2.0-15 pályázati konstrukció támogatásával elkészült Győr–Moson–Sopron megye 

klímastratégiája, amely dokumentumot 2017. december elején fogadta el a megyei közgyűlés. 

Ezt megelőzően 2017 szeptemberében megalakult a Győr–Moson–Sopron Megyei Éghajlatváltozási 

Platform. A partneri együttműködésben – a megyei önkormányzat felkérése alapján és annak 

koordinálásával – további 14 szervezet vesz részt. E testület fogja koordinálni a megyei 

klímastratégia végrehajtását. 

A megyei szintű terv elfogadását követően időszerű feladat a települési szintű klímastratégiák 

készítése, amely folyamatot az tudná elősegíteni, ha rendelkezésre állnának az ígért pályázati 

források. A klímavédelemmel kapcsolatos szemléletformáló tevékenységbe a natúrpark 

munkaszervezete is bekapcsolódhat. 

 

 

2.4. Társadalmi együttműködés 

 

A natúrparki térség több településén aktív civil élet zajlik. Sok egyesület, alapítvány működik, amely 

a település élhetőbbé tételét, a helyi örökség megőrzését szolgálja, segítve ezzel is az érintett 

önkormányzat munkáját. A helyi értékek védelemével kapcsolatos célokat felvállaló civil szervezetek 

közül a legaktívabbak a következők: 

Település Civil szervezet 

Dunakiliti Öreg-Füzes Faluvédő Egyesület 

Dunakiliti Felső-szigetközi Vízi Sport Egyesület 

Dunasziget "Ötsziget" Faluszépítő Egyesület 

Dunasziget Dunaszigeti Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

Dunasziget Vadkan Vadászati és Természetvédő Egyesület 

Dunaszeg Dunaszeg Fejlődéséért Alapítvány 

Dunaszeg Rezeda Népzenei Együttes 

Nagybajcs Nagybajcs Község Polgáraiért és Környezetéért Alapítvány 

Kimle Kimlei Sárkányok Vízisport Egyesület 

Kimle Kimlei Kulturális Egyesület 

Kimle Kertbarát Kör 

Kisbodak Kisbodakért Alapítvány 

Kisbodak SZIGETKÖZ-CSALLÓKÖZ Kisbodaki Kulturális és Szabadidősport Egyesület 

Halászi Halászi Hagyományőrző Egyesület 

Halászi Halászi Sport Egyesület 

Rajka Rajkai Önkéntes Tűzoltó, Polgárőr és Természetőr Egyesület 
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A nemzetiségi hagyományok megélésében a nemzetiségi önkormányzatok játszanak fontos szerepet 

Kimlén, Máriakálnokon és Rajkán a német és a horvát nemzetiségi önkormányzatok ének- és/vagy 

tánccsoportot működtetnek. 

 

A natúrparki térségben és környezetében a Szigetköz–Mosoni-sík LEADER Egyesület koordinálja a 

LEADER-források elosztását. A térségi együttműködésben 35 település vesz részt, az 

önkormányzatokon kívül számos civil szervezet, vállalkozás és magánszemély is. Az egyesület 

tevékenysége során kiemelt célnak tekinti, hogy a közösségi kapcsolatok megerősödjenek, valós 

együttműködések alakuljanak ki és működjenek a térség hasonló tevékenységet végző szervezetei 

között, s így hatékonyan és költségtakarékosan tudjanak projekteket megvalósítani. Pályázataik 

során kiemelten igyekeztek támogatnia a térségben működő mikrovállalkozásokat. A LEADER 

források kisléptékű fejlesztésekre irányulnak, melyek más pályázati alapokból nem 

finanszírozhatóak, azonban elengedhetetlenek a vidéki térségek fejlesztése érdekében. 

Az óvodai és iskolai intézmények egymás közötti kapcsolatát és jó gyakorlatok megismerését 

segítette a LEADER egyesület által minden évben meghirdetésre kerülő Anyák napi rajz és 

verspályázat. A díjátadók során további együttműködések indulhattak el (népszokások bemutatása 

egymásnak, Borbálázás). A szlovák határ túloldalán élő magyarlakta települések szintén 

csatlakoztak kezdeményezésükhöz. Kimle és Bős települések együttműködéséből egy könyv is 

született. A továbbtanulás előtt álló általános iskolás diákok pályaválasztását segítették a LEADER 

támogatást igénylő vállalkozók szakmabemutatói. A LEADER egyesület projektje keretében 

pedagógusokat vittek szlovákiai magyar településekre, ahol ők kirándulási lehetőségeket 

térképezhettek fel osztályaiknak. 

A LEADER egyesület öt iskolával (Somorja (SK), Béke (SK), Kisbajcs, Hegyeshalom, Kimle) 

együttműködésben valósította meg Hungarikum projektjét a HUNG-2016 pályázat keretei között. 

Az „Értékgyűjtés a generációk útján” nevű projekt célja az elfeledett mesterségek megismerése, 

felkutatása, továbbörökítése volt. A projekt során több generáció egymásra talált, ami hozzájárul 

ahhoz, hogy a régi hagyományos térségi mesterségek további évtizedekig fennmaradjanak, élővé 

váljanak. A műhelymunkák jó alapot adtak a pályaválasztás előtt álló diákoknak a továbbtanulási 

lehetőségeik feltérképezésében is. 

A LEADER egyesület kezdeményezése egy térségi tananyag létrehozása a Szigetköz térségében, 

melyre 2017-ben LEADER térségek közötti együttműködések pályázat keretében nyújtottak be 

támogatási kérelmet a szomszédos Pannontáj–Sokoró Natúrparkkal. 

A térségi LEADER-szervezet a natúrpark vidékfejlesztési pillér mentén végzett tevékenysége során 

kulcsfontosságú szerepet tölthet be a jövőben. A szervezet 2014-2020-as tervezési időszakra 

vonatkozó intézkedései, beavatkozási területei:  

o természeti, kulturális, történelmi, épített örökségünk bemutatása;  

o helyi civil szervezetek fejlesztése; 
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o a vidéki szellemi és közösségi élet fejlesztését, ismeretanyag átadását szolgáló programok, 

közösségi kezdeményezések; 

o Csodák kertje, a környezettudatosság erősítése, hátrányos helyzetű csoportok 

lehetőségeinek kiterjesztése; 

o helyi termelők és vállalkozások fejlesztése; 

o turisztikai szolgáltatások és együttműködések fejlesztése  

 

A natúrparki térség települései közül Integrált Közösség és Szolgáltató Tér (IKSZT) működik a 

következő településeken: Ásványráró, Dunakiliti, Dunaszeg, Dunasziget, Győrzámoly, Kimle, 

Kisbajcs és Kunsziget. 

Ezek a létesítmények turisztikai információs pontként a natúrpark információs hálózatában is 

fontos szerepet játszhatnak. 

 

Összességében a natúrpark működtetése szempontjából jó alapot jelent, hogy a térségben sok aktív 

tevékenységet folytató civil szervezet van, amelyek számára szintén lehetőséget rejt a táji léptékű 

együttműködés. A LEADER-szervezet és a turizmus fejezetnél bemutatott TDM-szervezet már több 

év óta eredményesen működik együtt a szigetközi településekkel és vállalkozókkal, így a natúrpark 

egy további lehetőségeket hordozó keretként fogja tevékenységüket befolyásolni. 

 

 

2.5. Összefoglaló értékelés 

 

A natúrpark kezdeményezéssel kapcsolatos kiinduló helyzetet SWOT-elemzés keretében foglaljuk 

össze és értékeljük. 

 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

o a nagy kiterjedésű hullámtérben 

háborítatlan természeti környezet, gazdag 

élő örökség, jelentős részben 

természetvédelmi oltalom alatt 

o gazdag épített örökség, kiemelten a 

szakrális jellegű épületek, építmények terén 

o gazdag, több elemében napjainkban is 

autentikus formában megélt 

hagyományvilág 

o Magyarország „nyugati kapuja”: kiváló 

elérhetőség, átmenő forgalom nélkül 

o a több településen meglévő erős civil 

o térségi szinten felborult ökológiai egyensúly 

máig visszamaradt problémákkal 

o a közigazgatási beosztáson alapuló, 

„átöröklődő” térségi megosztottság 

pontszerű fejlesztések, gyenge összefogás 

o turisztikai túlhasználat a legérzékenyebb 

természeti területeken 

o kevés magas minőségű helyi termék 
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szerveződések, amelyek a helyi értékek 

megőrzésére terén példaértékű 

tevékenységet folytatnak 

o térségi szemlélettel működő szervezetek 

megléte a vidékfejlesztés és turizmus 

területén 

o több lábon álló turizmus 

 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

o a fejlődési irányok egyértelmű 

meghatározása, a természetvédelem és a 

vidékfejlesztés rendszerében való megfelelő 

pozicionálás 

o a fejlesztések nem csak gazdasági-pénzügyi, 

hanem e mellett környezeti és társadalmi 

szempontból is fenntartható módon 

valósulnak meg 

o hálózatos együttműködési rendszerek 

kialakítása, kiemelten a vidékfejlesztés és a 

turizmus területén 

o a fejlesztési célok elérése érdekében a 

pályázati lehetőségek hatékony kihasználása 

o egyedi programkínálat kialakítása a 

tájtörténet sajátos jellemzőire építve, 

képzett szakvezetőkkel 

o önkormányzati függőség, kiszámíthatatlan 

együttműködő környezet 

o a látványos eredmények elmaradása az 

együttműködő partnerek passzivitását, a 

partnerség beszűkülését eredményezheti 

o túlzott fejlesztési igények 

megfogalmazódása a természeti örökségen 

alapuló turizmusban 

o a natúrparki szellemiséggel nem 

összhangban lévő fejlesztések befogadása 

pénzügyi kényszerek miatt 

o a globális klímaváltozás hatásainak 

kiszámíthatatlansága, kiemelten a 

természeti örökségre, a termelési és azzal 

összefüggésben a tájszerkezetre, valamint a 

turizmusra 

 

 

Összességében a Szigetköz Natúrpark kezdeményezés teljes mértékben megfelel a natúrparkok – „A 

magyarországi natúrparkok szakmai koncepciója – Szakmai és szervezeti-működési keretek 

meghatározása” című dokumentumban meghatározott – szakmai és szervezeti-működési 

feltételeinek. 

Az alapvetően természetközeli jellegű területeket magában foglaló natúrpark létrehozása alulról jövő 

kezdeményezés eredménye, amely a térségben működő önkormányzatok, valamint állami és civil 

szervezetek, vállalkozások és magánszemélyek közös szándékán alapult. A közreműködő 

szervezetek eddigi tevékenységét is meghatározta a környező táj, illetve a környezeti és társadalmi 

fenntarthatóság iránti mély elköteleződés. A térség fejlődésében a fenntartható turizmus komoly 

szerepet játszhat, amiben a natúrparknak mind szervezési, mind szemléletformálási, mind 

marketing-kommunikációs szempontból fontos szerepe lehet. 
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Az együttműködésben részt vevő települési önkormányzatok, egyéb szervezetek és 

magánszemélyek a natúrpark képviseletére Szigetköz Natúrpark Egyesület néven jogi 

személyiséggel rendelkező „munkaszervezetet” hoztak létre. 
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3. FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 

 

3.1. A natúrparki szervezet 

 

A natúrparki együttműködésben részt vevő partnerek a natúrpark munkaszervezeti feladatainak 

ellátásával a Szigetköz Natúrpark Egyesületet bízták meg. A Győri Törvényszék bejegyző végzését 

az 1. mellékletben csatoljuk.  

 

A natúrparki egyesületet hivatalos adatai a következők: 

Név: Szigetköz Natúrpark Egyesület 

Székhely: 9181 Kimle, Fő utca 114. 

Elnök: dr. Pető Péter 

Szervezet nyilvántartási száma: 08-02-0062965 

 

Az egyesület 12 alapító taggal – a Győr–Moson–Sopron Megyei Önkormányzat, települési 

önkormányzatok (Ásványráró, Dunaszeg, Dunakiliti, Kimle), civil szervezetek (Szigetköz–Mosoni-

sík LEADER Egyesület, Pisztráng Kör Egyesület, Szigetköz Turizmusáért Egyesület) és 

magánszemélyek (dr. Tóásó Gyula, Széles Sándor, dr. Nagy István, Timaffy Gyöngyvér) – jött létre. 

A bejegyzést követően a szervezet nyitott, várja tagjai közé a térségért a natúrpark keretei között is 

tenni akaró önkormányzatokat, civil szervezeteket, vállalkozókat és magánszemélyeket.  

 

A működési területével érintett Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatósággal történő együttműködés 

kereteit – az igazgatóságra vonatkozó jogszabályi korlátozásokkal összhangban – együttműködési 

megállapodásban kívánja rögzíteni az érintett két szervezet. Ebben célszerű biztosítani, hogy az 

igazgatóság az egyesület munkájába a számára biztosított állandó meghívotti státusznak 

köszönhetően közvetlenül is be tudjon csatlakozni. A Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 

natúrpark megalakulása kapcsán – „A magyarországi natúrparkok szakmai koncepciója” című 

dokumentumban meghatározott előírásnak eleget téve – támogató nyilatkozatot adott ki, amit a 2. 

mellékletben csatolunk. 

 

Hasonló konstrukcióban tervezett az együttműködés a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Győr–

Moson–Sopron Megyei Igazgatóságával, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatósággal és a Kisalföldi 

Erdőgazdaság Zrt.-vel. 

 

A natúrpark munkájába bekapcsolódó 26 település önkormányzata – „A magyarországi 

natúrparkok szakmai koncepciója” című dokumentumban meghatározott előírásnak eleget téve, a 

képviselő-testületek döntése alapján – együttműködési nyilatkozatban rögzítette a natúrparkhoz 

való csatlakozását, amiket a 3-28. mellékletekben csatolunk.  
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3.2. Fejlesztési célok, prioritások 

 

3.2.1. Táji szintű együttműködések erősítése, szervezetfejlesztés 

 

Kiemelt célok, célcsoportok:  

Az együttműködések során fontos szemléletbeli alapvetés, hogy a natúrparki munkaszervezet és a 

natúrparki együttműködő partnerek minden tevékenységüket a helyi közösségek tagjaival 

együttműködve, érdekeiket kiemelten kezelve végezzék. 

Erre való tekintettel kiemelt célként javasolt kitűzni a natúrparki együttműködő partnerek közötti 

partnerség erősítését, az együttműködési kultúra térségi szintű fejlesztését.  

A szervezetfejlesztés keretében célszerű szem előtt tartani, hogy a natúrparki négy pillérhez köthető 

térségi szereplők közvetlen bevonása és a velük való együttműködés elmélyítése olyan hozzáadott 

értéket jelenthet, ami a vidékfejlesztés és a turizmus terén versenyelőnyt biztosíthat a térség 

számára, és hatékonyság növelő szerepe van a természeti-táji örökség megőrzésében és a 

környezeti nevelést, szemléletformálást célzó tevékenységekben is. 

Érdemes bővíteni a natúrparki együttműködésben részt vevő civil és gazdálkodó szervezetek, 

magánszemélyek körét. 

 

Kiemelt témák:  

A fent nevesített célok elérését eredményesen szolgálhatja egy hatékonyan működő 

szervezetrendszer, amire a tervezési időszakban kiemelt figyelmet érdemes fordítani, beleértve a 

működési tapasztalatok alapján esetleg felmerülő korrekciók elvégzését is.  

A natúrparki munkaszervezet kiemelt feladata a tervezési időszakban a kapcsolatok kialakítása, 

erősítése térségi és térségközi szinten, utóbbinál beleértve a határon átnyúló kapcsolatok erősítését 

a szigetközi és csallóközi települési közösségek között. 

 

 

Fejlesztési prioritások, programok 

 

HATÉKONY SZERVEZETI STRUKTÚRA KIALAKÍTÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE 

A natúrpark eredményes működését egy hatékonyan működő szervezetrendszer kialakításával lehet 

elősegíteni. Ennek során célként célszerű kitűzni a natúrparki négy pillérhez köthető térségi 

szereplők közvetlen bevonását és a velük való együttműködés elmélyítését. E partneri kapcsolatok 

során a következő alapelvet érdemes minden szereplőnek elfogadnia: a natúrparki térség fejlődését 

jobban szolgálja a térségi szereplők szoros együttműködése, mint a hasonló célokat kitűző 

szervezetek versengése. A natúrpark működtetésére az egyik lehetséges megoldást az alábbiakban 

vázoljuk fel.  
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 Natúrparki egyesület, mint döntéshozó és operatív jellegű feladatokat ellátó szervezet 

A natúrparki egyesület kettős feladatot lát el: egyrészt az egyesületi alapdokumentumokban 

rögzített döntéshozatali struktúra szerint gondoskodik a natúrparkkal kapcsolatos döntések 

meghozataláról, másrészt ellátja a natúrpark munkaszervezeti jellegű feladatait. Ez utóbbi feladatai 

keretében: 

o gondoskodik a natúrparki partneri hálózat fenntartásáról, esetleges bővítéséről; 

o tartja a kapcsolatot a natúrparki településekkel és egyéb együttműködő partnerekkel; 

o szervezi a Natúrparki Tanács munkáját (lásd később), s ennek keretében tartja a kapcsolatot a 

tanács tagjaival; 

o tartja a kapcsolatot a témafelelős minisztérium és a natúrparkok országos érdekvédelmi 

szervezete (Magyar Natúrpark Szövetség) felé; 

o gondoskodik a natúrpark képviseletéről a szakmai és egyéb rendezvényeken; 

o szervezi a fejlesztési koncepcióban rögzített programok végrehajtását, amire éves intézkedési 

tervet állít össze; 

o pályázatokat nyújt be és forrásokat teremt a natúrpark működtetésének és fejlesztésének 

finanszírozására; 

o szakmai szinten koordinálja a fejlesztési projektek végrehajtását; 

o szakmai és pénzügyi beszámolókat állít össze az egyesületi alapdokumentumoknak 

rögzítetteknek megfelelően. 

 

A natúrpark előkészítése során kidolgozott struktúra szerint az egyes natúrparki szakmai pillérek 

mentén az alábbi szervezetek láthatnak el koordináló szerepet, illetve támogatják szakmailag a 

működtetést: 

Natúrparki szakmai pillér Koordináló szervezet Támogató szervezet 

Természeti-táji örökség 

megőrzése 

Győr–Moson–Sopron Megyei 

Önkormányzat 

Fertő–Hanság Nemzeti Park 

Igazgatóság 

Környezeti nevelés, 

szemléletformálás 
Pisztráng Kör Egyesület 

Szigetközi Természetvédelmi 

Egyesület 

Vidékfejlesztés 
Szigetköz–Mosoni-sík Leader 

Egyesület 

Győr–Moson–Sopron Megyei 

Önkormányzat 

Széchenyi István Egyetem 

Mezőgazdaság- és 

Élelmiszertudományi Kar 

Turizmus, rekreáció 
Szigetköz Turizmusáért Egyesület, 

mint térségi TDM-szervezet 

Széchenyi István Egyetem 

Kautz Gyula 

Gazdaságtudományi Kar 
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Ezek a szervezetek egy-egy tagot delegálnak a natúrparki egyesület elnökségébe, így biztosítva az 

egyes részterületeken folyó munka összehangolását.  

A natúrparki egyesület a natúrpark működtetése végeleges modelljének létrehozásig az 

adminisztratív feladatok ellátására megállapodás kötött a Szigetköz–Mosoni-sík Leader 

Egyesülettel. 

Kulcsfontosságú, hogy az egyesület megfelelő humánerőforrással és pénzügyi stabilitással 

rendelkezzen. Mivel jelenleg a működtetés finanszírozására országos szinten nem állnak 

rendelkezésre állandó jellegű források, a munkaszervezet finanszírozását a koncepció tervezési 

időszakában térségi szinten szükséges megoldani. A finanszírozás nehézségéből kiindulva a 

tervezési időszak végére a natúrparki egyesület minimálisan egy fő natúrparki menedzser 

részmunkaidős foglalkoztatását tűzte ki célul, elsősorban foglalkoztatási vagy szakmai jellegű 

pályázatokból finanszírozva. A későbbiekben is indokolt a térségi LEADER egyesület 

munkaszervezetének a szerepvállalása az operatív munkában, a működési és animációs 

tevékenységek ellátásában. A nemzetközi tapasztalatok alapján távlatilag törekedni kell arra, hogy 

mind a négy szakmai pillér mentén legalább 1-1 fő foglalkoztatására nyíljon lehetőség.  

 

 Natúrparki tanács, mint stratégiai szintű tanácsadó testület 

A natúrparki munkaszervezet szakmai tevékenységét tanácsadó jellegű testületként a Szigetköz 

Natúrpark Tanácsa segíti. A natúrparki tanács munkájában a natúrparki partnerszervezetek – az 

egyesületi tagszervezetek és a pártoló tagok is – vesznek részt, továbbá felkérést kaphatnak egyéb, 

témában érintett szervezetek (pl. a környező városokban működő egyetemek) vezetői is. Javasolt 

továbbá a csallóközi szakmai és civil szervezetek közvetlen bevonása a natúrparki tanács 

munkájába. Ennek egyik lehetséges módja állandó meghívotti státusz biztosítása e szervezetek 

vezetői szintű delegáltjainak. 

A natúrparki tanács létrehozásának fontos célja, hogy a tevékenységüket a natúrparki négy pillér 

mentén végző egyéb térségi szervezetekkel szoros együttműködés alakuljon ki, s e szervezetek 

tapasztalatukkal közvetlenül is tudják segíteni a natúrpark szakmai munkáját. 

Célszerű biztosítani, hogy ezek a szereplők a natúrparkot érintően rálássanak egymás 

tevékenységére – például ismerjék egymás futó vagy tervezett projektjeit –, s ilyen módon már 

tervezési szakaszban lehetőség nyíljon azok összehangolására. Ez biztosíthatja, hogy az egyes 

szereplők ereje a közös natúrparki identitás ernyője alatt összeadódva jelenjen meg a térség 

fejlesztésében. 

A tanácsadó jellegű testület kiemelt feladata a natúrpark távlati stratégiájának a meghatározása, 

valamint a natúrpark területét érintő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók és stratégiák, továbbá a 

megvalósuló projektek összehangolásának a biztosítása. Ezzel összefüggésben a testület részt vesz a 

fejlesztési koncepció felülvizsgálatában, azzal kapcsolatban ajánlásokat fogalmaz meg. A testület 

egyedi jellegű feladata a térségi kihatású fejlesztések egyeztetése. A tanács a térségi együttműködés 
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és egyeztetés kiemelkedő színterévé válhat, amely minden résztvevő munkájához jelentős segítséget 

nyújt. 

A natúrparki tanácson belül a négy natúrparki szakmai pillér mentén szerveződő 

munkacsoportokat javasolt létrehozni. A munkacsoporti szinten megvitatott témákban született 

állásfoglalásokat a tanács döntéshozó fóruma fogadja el. Ez utóbbi szervezeti egység tagjai a tanács 

elnöke és társelnöke, valamint az egyes munkacsoportok vezetői. 

A Szigetköz Natúrpark Tanács elnökét maguk közül választják meg a natúrparki 

partnerszervezetek. Társelnöknek javasolt felkérni egy, a térséghez kötődő külsős szakmai 

kiválóságot, akinek fontos feladata lesz az előremutató párbeszédek kezdeményezése és szakmai 

egyeztetések moderálása. 

 

 Natúrparki ifjúsági szakmai műhely 

A natúrpark működésébe célszerű aktívan bevonni a térségben élő fiatalokat. Ennek egyik 

eszközeként javasolt egy ifjúsági szakmai műhely létrehozása és működtetése. Ez az informális 

jellegű szervezeti egység egyrészt közvetlenül segítheti a natúrparki munkaszervezet tevékenységét 

olyan operatív jellegű feladatok ellátásával, amik a fiatalok érdeklődési köréhez közel állnak (pl. a 

natúrpark honlapjának feltöltése képi tartalommal és szakmai anyagokkal, natúrparki programok 

népszerűsítése az internetes közösségi média segítségével, külföldi kapcsolattartás, részvétel 

natúrparki vetélkedők lebonyolításában, bekapcsolódás tájséták és faluszépítő programok 

szervezésébe).  

A szakmai műhely munkájában részt vevő helyi fiatalok később akár a natúrparki munkaszervezet 

utánpótlását is képezhetik humán erőforrás tekintetében, vagy itteni szerepvállalásuk vállalkozóvá 

válásukat is segítheti. Összességében a szakmai műhely működtetése szerepet kaphat a fiatalok 

helyben maradásának elősegítésében is. 

 

A fenti szervezeti struktúrát az alábbi ábrán mutatjuk be: 
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A NATÚRPARK FINANSZÍROZÁSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA, MŰKÖDTETÉSE 

A finanszírozás kapcsán alapvető célként a több lábon állást javasolt megfogalmazni. 

A natúrparki munkaszervezet működésének alapját jelenti az egyesületi tagsági díj. A turisztikai 

vállalkozók a natúrparki munkaszervezettel együttműködésben működő térségi TDM szervezeten 

keresztül járulnak hozzá a natúrpark működtetéséhez. A pártoló tagok egyedi megállapodások 

alapján nyújthatnak támogatást a szervezetnek. 

A munkaszervezet finanszírozási rendszerében a közvetlen vállalkozási tevékenységnek is helye 

lehet, de semmiképpen sem konkurenciát teremtve a natúrparki együttműködő partnereknek, 

hanem elsősorban a hiányterületekre koncentrálva. A natúrparki jellegű termékek és szolgáltatások 

értékesítéséből származó bevételek „becsatornázásának” egyik eszköze lehet – ausztriai natúrparki 

minták alapján, a Szigetköz Kártya megújításával – egy natúrparki turisztikai kártya bevezetése. 

Elsősorban a fejlesztési jellegű projektek megvalósítását segítheti elő a pályázati források hatékony 

bevonása. A natúrparki munkaszervezet elsősorban hazai és határon átnyúló együttműködési 

pályázatokban kíván részt venni, szakmai együttműködő partnerként. 

Az esetleges önrész biztosítására projektfinanszírozás jellegű kiegészítő befizetésekről hozhatnak 

egyedi döntéseket az egyes partnerszervezetek. 

A tágabb térségben működő nagyobb, natúrparki együttműködő partnerként nem bevont 

magáncégek finanszírozásba történő bevonását vállalati szponzoráció formájában lehet biztosítani. 

Ennek javasolt kidolgozni a feltételrendszerét, és mindkét felet érintően rögzíteni a kapcsolódó 

kommunikációs tevékenységeket. 

A fejlesztési koncepcióban rögzített feladatok eredményes végrehajtását biztosító finanszírozási 

rendszert a koncepció tervezési időszakának első felében célszerű részleteiben kidolgozni, írásban 

rögzíteni és az érintettekkel elfogadtatni. 

 

 

„NATÚRPARKI TELEPÜLÉS” CÍM ADOMÁNYOZÁSA 

A natúrparki névhasználati cím megszerzését követően a natúrparkhoz csatlakozott települések 

önkormányzatainak „natúrparki település” címet javasolt adományozni. Az igazoló dokumentumot 

(oklevelet) – a natúrparki szakmai koncepció „felhatalmazása” alapján – a munkaszervezet, mint 

címbirtokos állíthatja ki és adományozhatja. 

 

 

„NATÚRPARKI EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNER” CÍM ADOMÁNYOZÁSA 

A natúrparki névhasználati cím megszerzését követően a natúrparki településeken, illetve a 

natúrparki településekkel közvetlenül szomszédos településeken székhellyel rendelkező, a 

natúrparki célok elérésében együttműködést vállaló társadalmi szervezeteknek, cégeknek és 
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magánszemélyeknek – együttműködési megállapodás írásban történő megkötésével – „natúrparki 

együttműködő partner” címet javasolt adományozni.25 Az igazoló dokumentumot (oklevelet) – a 

natúrparki szakmai koncepció „felhatalmazása” alapján – a munkaszervezet, mint címbirtokos 

állíthatja ki és adományozhatja. 

 

 

KAPCSOLATOK ERŐSÍTÉSE A NATÚRPARKI TÉRSÉG HAGYOMÁNYŐRZŐ CSOPORTJAI KÖZÖTT 

A natúrparki települések számos hagyományőrző civil szerveződése között a kapcsolatokat szakmai 

találkozók és kötetlen rendezvények szervezésével javasolt erősíteni. 

A táji léptékre emelt együttműködések egyik tématerülete, illetve hozadéka lehet a hagyományőrző 

csoportok bekapcsolódása a térségi turizmusba (pl. egyedi jellegű, igény esetén az egyes helyi 

szerveződések által biztosított kultúrprogramok szervezésével), s ezzel a natúrpark turisztikai 

kínálatának bővülése, gazdagodása. 

 

 

PARTNERKAPCSOLAT KIALAKÍTÁSA A TÉRSÉGBEN MŰKÖDŐ FELSŐFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL 

Minden szakmai pillérre vonatkozóan a natúrpark természetes partnerszervezetei lehetnek a 

tágabb térségben működő felsőfokú oktatási intézmények. Kiemelten a Széchenyi István Egyetem 

két szakmai téren érintett karával (Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Mezőgazdaság- és 

Élelmiszertudományi Kar) tervezünk szakmai kapcsolatot kialakítani. 

A natúrparkot a táji (természeti, társadalmi, gazdasági) folyamatok tanulmányozására kiváló 

lehetőséget biztosító „terepi laborként, műhelyként” célszerű pozícionálni. 

A felsőfokú oktatási intézményekkel való kapcsolatot első lépésben együttműködési 

megállapodásokkal szükséges megalapozni. 

 

 

KAPCSOLATOK KIALAKÍTÁSA, ERŐSÍTÉSE MÁS HAZAI NATÚRPARKI PARTNEREKKEL 

A natúrparki eredményes működését nagyban segítheti az országos szintű tapasztalatcseréken való 

részvétel, a hazai viszonyok között is jól alkalmazható natúrparki jó gyakorlatok megismerése. 

Erre való tekintettel javasolt partneri kapcsolat kialakítása, a meglévő kapcsolatok erősítése más 

hazai natúrparki partnerekkel, így különösen a névhasználati címmel rendelkező natúrparkok 

munkaszervezeteivel, valamint a Magyar Natúrpark Szövetséggel. Kiemelt partnerség kialakítása 

javasolt az országos szintű natúrparki szakmai koordinációs hálózat „munkaszervezeti feladatait” 

ellátó Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft-vel is. 

                                                 
25   A térség natúrparki pillérek mentén tevékenykedő, lehetséges együttműködő partnerként szóba jöhető társadalmi 

szervezeteit a helyzetfeltárás 2.4. Társadalmi együttműködés című fejezete nevesítve tartalmazza. 



Szigetköz Natúrpark – natúrparki megalapozó szakmai háttértanulmány (2017-2018) 
______________________________________________________________________________________ 

102 

 

A hazai natúrparkok közül – a térbeli közelség alapján – a Pannontáj–Sokoró Natúrparkkal szoros 

együttműködés kialakítása feltétlenül javasolt. Az együttműködés a tapasztalat- és tudáscserén 

túlmenően a pályázatokon való közös részvételen keresztül is érdemi módon járulhat hozzá a 

natúrpark céljainak eléréséhez. A szakmai koordinációt a két natúrpark munkatársainak 

részvételével zajló, éves rendszerességgel megtartott döntéshozói fórum szervezésével javasolt 

elősegíteni. 

 

 

SZIGETKÖZ–CSALLÓKÖZ HATÁRON ÁTNYÚLÓ KAPCSOLATOK ERŐSÍTÉSE TÁJI LÉPTÉKŰ, KÖZÖSSÉGI ALAPÚ 

KEZDEMÉNYEZÉSEKKEL  

A szigetközi és csallóközi közösségek kapcsolatát javasolt kiszélesíteni a táji léptékű, közösségi alapú 

kezdeményezések erősítésével. Az együttműködés egyik lehetséges eszköze lehet olyan határon 

átnyúló, natúrparki szellemiséggel megvalósuló rendezvények szervezése, amelyek kifejezik e 

közösségek összetartozását, közös történelmi múltját (pl., hagyományőrző programok), vagy a 

természeti értékek megőrzésének közös feladatait (pl. tájérték-helyreállítási akciók, özönnövények 

irtása, szemléletformáló tájséták). 

A Szigetköz Natúrpark szerepet kaphat abban is, hogy Szlovákiában megszülessen a jogi alapja az 

alulról jövő kezdeményezésként szerveződő natúrparkok létrehozásának. Ennek érdekében javasolt 

a szakmai kapcsolattartás a témában érintett csallóközi szervezetekkel (települési 

önkormányzatokkal, természetvédelmi civil szervezetekkel stb.). Javasolt a csallóközi szakemberek 

közvetlen bevonása a Szigetköz Natúrpark Tanácsa munkájába is, például állandó meghívotti 

státusz biztosításával. 

 

 

NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS A DUNA MENTI VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK HÁLÓZATA KERETÉBEN 

A nemzeti parkok és az egyéb védett természeti területek kulcsszerepet játszanak a Duna régió 

biológiai és táji diverzitásának hosszú távú megőrzésében, valamint az érintett térségek 

fenntartható fejlődésének biztosításában. Az érintett természetvédelmi szervezetek szakemberei a 

terepen dolgozva jól ismerik az aktuális problémákat, a helyi lakosság igényeit és a látogatók 

elvárásait. A Duna menti védett területek hasonló kihívásokkal néznek szembe, amelyek megoldása 

szintén közös vonásokat mutat. Az egyes védett természeti területek hatékony működése 

nagymértékben függ Duna menti térség védett természeti területeinek összefogásától. 

A Duna menti térség természeti-táji öröksége megőrzése érdekében a közös fellépés koordinálását 

vállalja fel a Duna menti Védett Területek Hálózata (DanubeParks; www.danubeparks.org). A 

partnerhálózat fő tevékenységi területei a szakértői szintű tapasztalatcserék szervezése és 

lebonyolítása, közös nemzetközi stratégiák és koncepciók kidolgozása, valamint a határ menti és 

nemzetközi élőhely- és tájrekonstrukciós programok végrehajtása. E programok finanszírozására 
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közösen dolgoznak ki és nyújtanak be pályázati projekteket különféle Európai Uniós pályázati 

konstrukciókra. 

A Duna menti Védett Természeti Területek Hálózatának sikeres előzményei alapján javasolt a 

csatlakozás a nemzetközi partneri együttműködéshez.26 

 

 

KAPCSOLATOK KIALAKÍTÁSA, ERŐSÍTÉSE KÜLFÖLDI NATÚRPARKI PARTNEREKKEL 

A külföldi natúrparki jó gyakorlatok megismerése szintén segítheti a célok elérését. Erre jó eszköz 

lehet közvetlen partneri kapcsolat kialakítása külföldi natúrparki szervezetekkel. A meglévő 

partnertelepülési kapcsolatok mentén érdemes megvizsgálni natúrparki partnerkapcsolat 

kialakítását más közép-európai és nyugat-európai natúrparkokkal, különösen Ausztria és 

Németország viszonylatában, amely országokra egyrészt nagy múltra visszatekintő, magas szinten 

művel natúrparki együttműködés jellemző, másrészt turisztikai téren küldő területként is kiemelten 

fontosak. 

 

 

A NATÚRPARKI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA 

A natúrparki fejlesztési koncepció tervezési időtávja 5 év, tervezési időszaka 2018-2022. 

A tervezési időtáv meghatározása során az országos natúrparki szakmai koncepcióból indultunk ki, 

amely dokumentum szerint a névhasználathoz való hozzájárulás meghatározott időre, 5 évre szól, 

majd ezt követően kérelemre lefolytatott felülvizsgálati eljárás alapján 5 évre meghosszabbítható.27 

Újonnan alakuló natúrparkként az 5 éves tervezési időszak lejártát követően szakmai szempontból 

is indokolt a fejlesztési irányok újragondolása, a működési tapasztalatok feldolgozását követő 

újratervezés. 

A fejlesztési koncepció felülvizsgálatára 2021. II. félévében szükséges sort keríteni. A felülvizsgálattal 

párhuzamosan javasolt megerősíteni az érintett szervezetek részvételi hajlandóságát, különös 

tekintettel a natúrparki együttműködő önkormányzatokra. 

 

 

 

  

                                                 
26  A DanubeParks együttműködésben már jelenleg is részt vesz a csallóközi Duna menti erdők tájvédelmi körzet 

(Chránená krajinná oblasť Dunajské luhy) kezelő szervezete. 
27    A felülvizsgálati eljárás hivatalosan csak a vonatkozó miniszteri rendelet megalkotása után lép életbe. A témafelelős 

minisztérium 2017-ben megkezdte a rendeletalkotást. 
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3.2.2. Természeti-táji örökség megőrzése, mint szakmai pillér 

 

Kiemelt célok, célcsoportok:  

Az együttműködések során fontos szemléletbeli alapvetés, hogy a natúrpark a természetvédelmi és 

kulturálisörökség-védelmi tevékenységét a helyi közösségekkel együttműködve, érdekeiket 

kiemelten kezelve végezze. 

Erre való tekintettel az e pillér mentén végzett tevékenységek eredményessége szempontjából 

alapvető fontosságú a natúrparki térségben élők tájhoz való kötődésének, táji identitásának 

erősítése. Ennek egyik elemeként fontos elérni, hogy a természeti és kulturális örökségi értékek a 

natúrpark területén élők szemében „felértékelődjenek”, vagyis hogy a helyi közösségek számára 

hozzáadott értéke legyen a natúrparki örökségvédelmi tevékenységnek. Ez az alapja annak, hogy a 

megőrzési tevékenységet ne csak egy szűk natúrparki közösség végezze, hanem ahhoz a natúrpark 

területén élők szélesebb köre aktívan részt tudjon venni a maga eszközeivel. 

A natúrpark rendelkezésére álló eszközök közül talán a legfontosabb a párbeszéd kezdeményezése 

és koordinálása, ami a természeti-táji örökség megőrzésében fontos szerepet játszó 

együttműködések elindítását eredményezheti. 

Javasolt kiemelten kezelni a nem védett tájrészletek kezelését, hozzájárulva ezzel a 2017. I. 

negyedévében elfogadott Nemzeti Tájstratégia céljainak megvalósulásához.  

 

Kiemelt témák:  

A natúrpark talán legfontosabb feladata azoknak a szakmai és döntéshozói fórumoknak a 

létrehozása, amelyek működtetése keretében lehetőség nyílik a természeti-táji örökség 

károsodásának megelőzésére, az értékes élőhelyek helyreállítására, a változatos, vonzó tájkép 

fenntartására. 

Ezen túlmenően keresni kell azokat a területeket, ahol a közösségi részvétel hozzáadott értéket 

jelenthet az állami szereplők részvételével irányított örökségvédelemben. Ilyen például a helyi-

térségi értéktárak, tájérték-kataszterek készítése a közösségi tájérték-gyűjtés módszerével, továbbá 

a nem megfelelő állapotú tájértékek helyreállítása. A natúrparki munkaszervezet kiemelt szakmai 

partnere lehet a natúrparki települések önkormányzatainak, segítve őket például a helyi védelemre 

érdemes természeti területek és értékek, illetve épített örökségi értékek helyi szintű oltalmának 

biztosításában (pl. védetté nyilvánítás kezdeményezése, természetvédelmi kezelési terv elkészítése) 

vagy a szükséges területkezelési feladatok ellátásával azok tényleges megőrzésében. 

A probléma súlya miatt kiemelt együttműködési terület lehet az özönnövények irtása. 

 

Kiemelt partnerek:  

A natúrparki természetvédelmi programok során a natúrparki munkaszervezet kiemelt partnerei 

lehetnek az állami természetvédelmi intézményrendszer térségi képviselője, a Fertő–Hanság 
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Nemzeti Park Igazgatóság, valamint az e témában szintén nagy tapasztalattal rendelkező Pisztráng 

Kör Egyesület és Szigetközi Természetvédelmi Egyesület. 

Az erdőket érintő programok előkészítése során együttműködő partnerként javasolt bevonni a 

térség állami tulajdonú erdeinek vagyonkezelőjét, a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt-t. 

 

 

Fejlesztési prioritások, programok 

 

TERMÉSZET- ÉS TÁJVÉDELMI SZAKMAI MŰHELY ÉS DÖNTÉSHOZÓI FÓRUM LÉTREHOZÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE 

A térségben jelenleg is és a közeljövőben is jelentkeznek olyan területkezelési jellegű feladatok, 

amelyek a szigetközi táj és helyi közösségek szempontjából is eredményesnek tekinthető 

végrehajtása komplex megközelítést igényel. Ezek végrehajtásának előkészítését, tervezését több 

tudományterület és szakma képviselőinek közösen javasolt elvégeznie. 

Javasolt egy olyan természet- és tájvédelmi szakmai műhely és döntéshozói fórum létrehozása és 

működtetése, amely lehetőséget biztosít az érintett szereplők párbeszédére, beleértve az 

államigazgatási szféra delegáltjait, az örökségvédelmi munkát felvállaló civil szervezetek képviselőit, 

továbbá az érintett magángazdálkodókat is. E testület létrehozására célszerűen a Szigetköz 

Natúrpark Tanács keretében javasolt sort keríteni. 

 

 
ÉRTÉKTÁRAK / TÁJÉRTÉK-KATASZTEREK KÖZÖSSÉGI ALAPÚ ELKÉSZÍTÉSE, FEJLESZTÉSE 

A települési értéktár bizottságok megalapítását, illetve a települési értéktárak összeállítását nagyban 

elősegítené a natúrpark területére vonatkozó tájegységi értéktár (Szigetköz Natúrpark Tájegységi 

Értéktár) közösségi alapú összeállítása, s a program részeként a tájegységi értéktár bizottság 

létrehozása.  

A natúrparki tájegységi értéktár létrehozása és folyamatos fejlesztése hozzájárulhat ahhoz is, hogy 

azokon a natúrparki településeken is elkészüljenek a települési értéktárak, amelyeken eddig még 

nem került rá sor.28 

 

 

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKVÉDELMI RENDELETEK MEGALKOTÁSA, AKTUALIZÁLÁSA, SZAKMAI KÖZREMŰKÖDÉS A 

HELYI VÉDETT TERÜLETEK ÉS ÉRTÉKEK MEGŐRZÉSÉBEN  

A natúrparki munkaszervezet szakmai koordinálásával javasolt elkészíteni, illetve felülvizsgálni a 

települési értékvédelmi rendeleteket, s a program részeként kezdeményezni az arra érdemes 

természeti területek és értékek, illetve épített örökségi értékek helyi szintű oltalmának biztosítását, 

rendezését. A témában érintett natúrparki partnerek bevonásával javasolt elvégezni a megalapozó 

                                                 
28   Javasolt módszer: Monspart-Molnár Zsófia et al. (2015) és Kiss Gábor (2016) 
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felméréseket, illetve elkészíteni a kapcsolódó szakmai anyagokat (pl. a természeti értékek esetében a 

természetvédelmi kezelési terv). 

 A program részét képezheti a helyi védett természeti területek és értékek tényleges megőrzésében 

való együttműködés (pl. önkormányzati természetvédelmi őrszolgálat létrehozásán és 

működtetésén keresztül vagy akár területkezelési feladatok ellátásával is). 

 

 

NATÚRPARKI KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ PROGRAMOK SZERVEZÉSE AZ ÉRTÉKES TERMÉSZETI TERÜLETEK ÉS 

TÁJÉRTÉKEK ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSÁRA, HELYREÁLLÍTÁSÁRA 

Javasolt olyan közösségi akciók szervezése, amelyek keretében a natúrpark területén élők és az ott 

dolgozó szervezetek tagjai közvetlenül részt vehetnek tájértékeik fenntartásában. Az értékes 

természeti területek, illetve tájértékek kiválasztásánál fontos szempont, hogy azokhoz a helyi 

közösségek tagjainak is kötődése legyen, számukra is képviseljenek értéket. 

Ezeknek a kis költségvetésű helyreállítási programoknak szemléletformáló szerepe is lehet, hiszen 

sok tájérték fenntartása az egyszerű odafigyeléssel, a szükséges helyreállítási munkálatok időben 

történő elvégzésével is biztosítható. 

 

 

A TÁJI ADOTTSÁGOKHOZ ALKALMAZKODÓ AGRÁRGAZDÁLKODÁS TERJEDÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSE 

A natúrparki partnerszervezetek hozzájárulhatnak a természetvédelmi oltalom alatt nem álló, 

jórészt intenzív agrárgazdasági hasznosítás alatt álló tájrészletek környezeti állapotának javításához, 

hozzájárulva ezzel a termelés komplex módon értelmezett fenntarthatóságához is. E feladat 

kapcsán a kedvező állapot fenntartásában fontos alapelve a „használva megőrzés”.  

A gazdasági mellett a környezeti és társadalmi fenntarthatósági szempontoknak hosszú távon is 

megfelelő gazdálkodás kialakításában és elterjesztésében a natúrparki partnereknek elsősorban 

tudásközvetítő, példaadó szerepük van a magángazdálkodók felé. 

 

 

ÖZÖNNÖVÉNYEK IRTÁSA KÖZÖSSÉGI KÖZREMŰKÖDÉSSEL 

A natúrparki térség természeti területeinek állapotát sokfelé komoly mértékben veszélyeztető 

özönnövények irtásában a közösségi összefogás, az önkéntesek bekapcsolódása, valamint a 

natúrparki települések önkormányzatai által szervezett közfoglalkoztatási program az előrelépés 

lehetőségét hordozza. 

A szakmai partnerek (FHNPI, KAEG Zrt.) irányításával, valamennyi natúrparki település 

önkormányzatának részvételével képzés szervezése javasolt. Ennek keretében egyrészt azonosítani 

szükséges azokat az özönnövényeket, amelyek irtásába önkéntes munka keretében 

bekapcsolódhatnak a helyi közösségek érdeklődő tagjai is. Másrészt ki kell választani azokat a 
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területeket, ahol az előforduló növény- és állattani örökségi értékek alapján – a szükséges előkészítő 

munkálatokat követően – érdemes megkezdeni a munkálatokat. 

 

 

TURISZTIKAI TERHELÉSVIZSGÁLAT A VÍZI TURIZMUS VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK ÁLLAPOTÁRA 

GYAKOROLT HATÁSÁNAK FELMÉRÉSÉRE 

A vízi turizmus védett természeti területek állapotára gyakorolt hatását turisztikai 

terhelésvizsgálattal javasolt megvizsgálni, elemezni. Az alapállapot felmérést követően évi 

rendszerességgel szükséges monitorozni a változásokat. A terepi felmérésekbe az érintett turisztikai 

szolgáltatókat és a helyi közösségek érdeklődő tagjait is célszerű bevonni. A program első 

lépéseként a módszertani alapok elsajátítására rövid képzést javasolt szervezni.29 

 
 

A VÍZI TURIZMUS KOMPLEX SZABÁLYOZÁSI RENDSZERÉNEK KIDOLGOZÁSA, ÉLETBE LÉPTETÉSE  

A vízi turizmus környezeti és társadalmi fenntarthatóságát egy komplex, a számos érdekelt érdekeit 

figyelembe vevő szabályozási rendszer kidolgozásával javasolt elősegíteni, amely folyamatban a 

natúrparki munkaszervezet koordinátori szerepet tölthet be. 

A szabályozási rendszere kiemelt eleme lehet az ajánlott túraútvonalak rendszerének kijelölése, 

ugyanakkor részét képezheti a látogatás térbeli, időbeli és létszámbeli korlátozása is. A szabályzatot 

egy, az összes érintett szereplő által elfogadott Szigetközi Vízi Turisztikai Karta formájában javasolt 

elfogadni, amiben a szereplők vállalják, hogy a maguk eszközeivel elősegítik annak betartását is. 

Fontos, hogy a folyamatot kezdettől fogva megfelelő kommunikáció kísérje. Az ajánlott vízitúra 

útvonalakat és a korlátozásokat kiadvány formájában és az érintett szervezetek honlapján is javasolt 

feltüntetni.  

 

 

A BIOLÓGIAI SZÚNYOGGYÉRÍTÉS ÖSZTÖNZÉSE 

A natúrparki térség védett természeti területei és egyéb értékes élőhelyei miatt különösen indokolt 

a biológiai szúnyoggyérítés alkalmazásának ösztönzése, s ezzel az itt élő emberekre és állatvilágra is 

komoly veszélyt jelentő kémiai szúnyogirtás visszaszorítása. 

A natúrparki munkaszervezet koordinátori szerepet tölthet be a csípőszúnyogok szelektív módon 

történő és hatékony gyérítéséhez szükséges feltételek (pl. a hatékony gyérítéshez szükséges 

térképek, megfelelő időzítés) biztosításában, valamint a kapcsolódó, az előzőekhez hasonlóan fontos 

szerepet betöltő kommunikációban. 

  

                                                 
29  Javasolt módszertan: Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány (2010) 
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3.2.3. Környezeti nevelés, szemléletformálás, mint szakmai pillér 

 

Kiemelt célok, célcsoportok:  

A környezeti nevelési tevékenységek kiemelt célcsoportja a natúrparki térség lakossága. A 

környezeti nevelési, szemléletformálási programokba a kisgyermekektől a nyugdíjasokig minden 

korcsoportot javasolt bevonni, kiemelten kezelve az óvodásokat és általános iskolásokat. Fontos, 

hogy a résztvevők egymástól is tanulhatnak, az idősebbek lehetőséget kapjanak a helyi gyakorlati 

tapasztalatokon alapuló tudásuk átadására a fiatalabbak számára. Különösen a fiatalabb 

korosztályoknak szervezett programok során célszerű kiemelt figyelmet fordítani az 

élményszerűségre. E téren kiemelten lehet építeni a natúrparki táj szépségére, amely a tájélmény 

fontos eleme. 

A helyiek részvételével zajló környezeti nevelési programoknak jelentős közösségépítő szerepe is 

van. 

A natúrparki környezeti nevelési programokat célszerű úgy felépíteni, hogy azok egyben a térség 

turisztikai kínálatát is szélesítsék. Ebben fontos szerepet játszik a térség egyedi vonásainak 

megragadása, valamint a magas színvonalú szakmai vezetés biztosítása. 

A környezeti nevelési létesítményeknek fontos szerepe van a natúrpark térségi szintű 

„láthatóságában”, így kialakításuk és működtetésük túlmutat a szemléletformálási funkción. 

 

Kiemelt témák:  

Kiemelten szükséges kezelni a szigetközi táj történetét, hagyományos gazdálkodását, illetve a 

hagyományos, helyi tudás átadását, beleértve a gazdálkodásra vonatkozó ismereteket is.  

Törekedni kell rá, hogy a natúrparki tudatosság erősítése legyen minden környezeti nevelési 

program része. 

 

Kiemelt partnerek:  

A natúrparki környezeti nevelési programok során a natúrparki munkaszervezet kiemelt partnerei 

lehetnek a Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, amely szervezet alaptevékenységének része a 

szemléletformálás, valamint az e témában szintén nagy tapasztalattal rendelkező Pisztráng Kör 

Egyesület és Szigetközi Természetvédelmi Egyesület. 

Térségközi együttműködés keretében kiemelt együttműködő partner lehet az elmúlt években 

eredményes projekteket megvalósító Pannontáj–Sokoró Közhasznú Egyesület, mint a Pannontáj–

Sokoró Natúrpark munkaszervezete. 

A számos érintett térségi szereplő miatt, illetve az e pillér mentén végzett tevékenységek koordinált 

végzése érdekében törekedni kell rá, hogy a térségben működő, környezeti nevelési jellegű 

szolgáltatásokat biztosító egyéb szervezetek a natúrparkhoz hivatalosan is csatlakozzanak 

együttműködő partnerként. 



Szigetköz Natúrpark – natúrparki megalapozó szakmai háttértanulmány (2017-2018) 
______________________________________________________________________________________ 

109 

 

 

 

Fejlesztési prioritások, programok 

 

NATÚRPARKI TÁJSÉTÁK ÉS EGYÉB SZEMLÉLETFORMÁLÓ-KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ JELLEGŰ PROGRAMOK 

SZERVEZÉSE 

A natúrparki térség természeti és kulturális örökségének helyiekkel történő megismertetése, s ezzel 

a natúrparki tudatosság erősítése érdekében rendszeres programként javasolt meghirdetni 

natúrparki tájsétákat. E gyalogos, kerékpáros, esetleg lovas jármódban zajló programok kiemelt 

célterületei lehetnek a helyi jelentőségű védett természeti területek és értékek, valamint a Natura 

2000 területek. Az útvonal tervezésekor a tájértékeket is célszerű felfűzni. A terepi programokba a 

helyi hagyományőrző személyek és csoportok tevékenységének a megismerését is javasolt 

beépíteni. Javasolt a települések közötti hagyományos, gyalogos összekötő utak újbóli „használatba 

vétele”. A különböző jármódokkal részben különböző célcsoportok, egyének és közösségek 

szólíthatók meg. 

A natúrparki tájséták témaválasztása során javasolt a szigetközi táj egyedi, különleges jellemzőire 

alapozni. Ilyen például a halászat, a vízimolnárság, az aranymosás vagy az úsztatásos legeltetés. 

Különleges környezeti nevelési program építhető a közeljövőben várhatóan Világörökség címet 

szerző limes térségi szakaszára és fennmaradt emlékeire alapozva. E programok egyedi jellegét 

erősítheti, ha a program résztvevői a program végén a szigetközi helyi termékekkel is 

megismerkedhetnek. 

A magas színvonalú környezeti nevelési program biztosításának egyik fontos eleme a képzett szak- 

és túravezetők alkalmazása, amit natúrparki szintű képzéssel javasolt elősegíteni (ld. később). 

A tájsétákhoz kapcsolódóan más kötetlen jellegű közösségi programok szervezésére is lehetőség 

nyílik. Javasolt egy „Szigetköz Natúrparki Esték” programsorozat szervezése, negyedéves 

rendszerességgel, minden alkalommal más-más településen, más-más témában. E műhelysorozat 

részét képezhetik a térségben élő „tudásőrzők” bevonásával szervezett helyi tudásátadó műhelyek. 

A környezeti nevelési programok célszerű időpontjai lehetnek a környezet- és természetvédelmi 

jellegű jeles napok, kiemelten például A vizes élőhelyek világnapja (február 2.), A víz világnapja 

(március 22.), a Föld Napja (április 22.), a Madarak és Fák Napja (május 10.). 

Mindkét programhoz kapcsolódóan fontos, hogy a térség lakossága élménybeszámoló formájában 

visszajelzést kapjon azokról, a tájséták esetében a felkeresett tájértékekre is kitérve. 
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NATÚRPARKI KÖZREMŰKÖDÉS A SZIGETKÖZ BEMUTATÁSI HÁLÓZATÁNAK FEJLESZTÉSÉBEN, 

FENNTARTÁSÁBAN 

Fontos feladat, hogy a meglévő és tervezett bemutatóhelyek egységes rendszert alkossanak, aminek 

egyes elemei egymással is „kommunikálnak”, elkerülve például a témák felesleges mértékű 

ismétlődését. Erre való tekintettel térségi léptékű környezeti bemutatási (interpretációs) tervet 

javasolt készíttetni (ld. Kiss Gábor 2007). Az ebben meghatározott, natúrparki szinten rendszert 

alkotó bemutatási egységek megvalósítására a későbbikben egyben vagy akár egységenként, 

natúrparki vagy partnerszervezeti koordinálásban is sort lehet keríteni, a rendelkezésre álló 

pénzügyi forrásokra tekintettel. 

A térség természeti és kultúrtörténeti örökségi elemeire alapozott, a látogatóforgalom irányítását is 

felvállaló natúrparki bemutatási rendszert kisléptékű, önmagában is fenntarthatóan üzemelő 

egységekből javasolt kialakítani, amelyeket alapvetően az egyes natúrparki együttműködő 

partnerek hoznak létre és tartanak fenn. A hálózatos jelleg érvényesülése érdekében a natúrparki 

munkaszervezet a kialakításban szakmai közreműködőként vagy koordinátorként vehet részt, és – 

az érintettekkel történő külön megállapodások alapján – a működtetésben és a fenntartásban is 

szerepet kaphat, különösen a lineáris jellegű hálózati elemek (pl. jelzett gyalogos és kerékpáros 

útvonalak, tanösvények) esetében. 

A terepi bemutatóhelyek térségi szintű tervezése során fontos szempont, hogy a különböző 

szervezetek, így különösen a Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság és a Kisalföldi Erdőgazdaság 

Zrt. fejlesztései is illeszkedjenek a közös natúrparki bemutatási rendszerbe. 

A bemutatási hálózat részeként a natúrpark főbb belépési pontjaiban, „kapuiban” natúrparki 

fogadóhelyeket célszerű kialakítani. E kültéri bemutatóhelyeken teljes körűen el lehet juttatni a 

szükséges információkat a natúrparkba érkező látogatóknak.30  

A natúrparki településeken található valamennyi közösségi házban, IKSZT-ben natúrparki 

bemutatósarkok kialakítása javasolt, ahol elsősorban kiadványok segítségével jeleníthető meg a 

natúrpark turisztikai kínálata. Fontos, hogy ezeken a helyszíneken, a helyi kiadványokon 

túlmenően, a natúrparki szintű információ-hordozók is elérhetőek legyenek. E létesítményeknek 

fontos szerepe van a natúrpark térségi szintű „láthatóságának” erősítésében is. 

Közös célként javasolt kitűzni és következetesen alkalmazni, hogy valamennyi bemutatóhely hely-

specifikus legyen, vagyis az általános ökológiai összefüggéseket a Szigetköz természeti-táji 

adottságain, értékekein keresztül mutassa be. 

Az új bemutatóhelyek kialakítását célszerű összekötni a nem megfelelő állagú épített örökségi 

értékek felújításával. A bevételtermelő új funkció hosszú távon is biztosíthatja ezeknek az 

értékeknek a hosszú távú fennmaradását. 

                                                 
30 Ezeken az egységes arculatú fogadóhelyeken alapvetően tájékoztató táblák segítségével történik az információ-átadás. 

Fontos azonban, hogy képesek legyenek megállítani akár a gépjárművön vagy kerékpáron érkező látogatókat is, ezért 
az egyedi, vonzó megjelenésnek, arculatnak kiemelkedő szerepe van. 
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TÉRSÉGI ÉS TÉRSÉGKÖZI ERDEI ISKOLAI EGYÜTTMŰKÖDÉS 

A natúrparki tudatosság erősítésében kiemelt szerepet kaphat a Szigetközi Erdei Iskola. A 

dunaszigeti központtal működő erdei iskola és oktatóközpont esetében javasolt egy önálló 

natúrparki modul kidolgozása és beindítása. 

Mind a jelenlegi magas működési színvonal, mind a térség kedvező elhelyezkedése a további 

előrelépés lehetőségét rejti magában. Ennek elősegítése érdekében javasolt megvizsgálni az egyéb 

erdei iskolai programok szervezésére alkalmas helyszínek (pl. ifjúsági táborok) és a téma iránt 

nyitott natúrparki partnerek bevonásának a lehetőségét. 

Térségközi együttműködés kialakítása javasolt a közeli Pannontáj–Sokoró Natúrparkkal, ahol 

szintén nagy múltú, magas szinten működő erdei iskolák működnek (pl. Ravazdi Erdészeti Erdei 

Iskola – Ravazd, Öregbakony Turistaház és Erdei Iskola – Bakonyszentlászló–Vinye). 

Mivel Szlovákiában és Ausztriában nincs erdei iskolai jellegű kezdeményezés, az együttműködést 

érdemes kiterjeszteni mindkét ország felé. Különösen perspektivikus a csallóközi települések 

általános iskoláival való együttműködés. 

 

 

A TANTERVEK HELYI-TÉRSÉGI JELLEGÉNEK ERŐSÍTÉSE A NATÚRPARKI TÉRSÉG OKTATÁSI-NEVELÉSI 

INTÉZMÉNYEIBEN 

A környezeti nevelés, szemléletformálás terén a natúrpark természetes partnerszervezetei a 

térségben működő oktatási-nevelési intézmények. Ezen intézmények közül kiemelt partnerek 

lehetnek a natúrparki térségben működő ökoiskolák és zöldóvodák. 

Törekedni kell rá, hogy a natúrparki térségre vonatkozó ismeretek a jelenleginél erőteljesebben 

épüljenek be a helyi tantervekbe. 

Alapvető feladat a natúrparki ismeretek beemelése a környezetismereti jellegű tartárgyak oktatási 

programjába. Az együttműködés első szintjét jelentheti a natúrparki partnerszervezetek 

szakembereinek bekapcsolódása a tanórák, illetve tanulmányi kirándulások és egyéb terepi 

programok megtartásába. A térség természeti és kultúrtörténeti örökségi helyszíneire rendszeres és 

szisztematikus jelleggel javasolt tanulmányi kirándulásokat szervezni. A közös munkát fakultatív 

jellegű natúrparki tantárgyak, kurzusok meghirdetésével, továbbá natúrparki tananyag 

fejlesztésével és natúrparki oktatási segédanyagok összeállításával is érdemes elmélyíteni. További 

lehetőséget jelent például az iskola- és óvodakertek kialakítása. 

Az óvodások és a kisiskolások elérése szempontjából is hasznos eszköz lehet egy könyvsorozat 

elkészítése és kiadása „Natúrparki mesék” címmel. A mesesorozat natúrparkra utaló, egyedi 

kidolgozású mesefigurái a környezetismereti bemutatóhelyek bemutatási programja e 

korosztályoknak szóló részébe is beépíthetők. 
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A „Natúrparki óvoda”, illetve „Natúrparki iskola” rendszer kialakítását és működtetését célzó 

országos szintű kezdeményezésekhez javasolt a csatlakozás. 

E programelem kapcsán első lépésben célszerű feltárni az együttműködés lehetőségeit a 

Klebersberg Központ érintett tankerületi központjaival. 

 

 

A NATÚRPARKBAN ÉLŐ FIATALOK ÉRTÉKTUDATOSSÁGÁNAK ERŐSÍTÉSE 

A térségben és a környező két nagyvárosban élő fiatalokat – a helyi alapfokú, valamint a városi alap 

és középfokú oktatási-nevelési intézményeken keresztül, esetleg a környező felsőfokú oktatási 

intézményeinek hallgatóinak és tanárainak szakmai mentorként való bekapcsolódásával – javasolt 

bevonni a nem megfelelő állapotú tájértékek fenntartásába, értékes élőhelyek állapotának 

javításába. 

Komoly szemléletformáló és valós értékmegőrző szerepe lehet egy olyan natúrparki szinten 

meghirdetett kezdeményezésnek, amelynek keretében a térség iskolai közösségei (pl. osztályok, 

szakkörök) örökbe fogadnak a helyiek életében fontos szerepet betöltő természeti és épített 

örökségi elemeket, tájértékeket. 

Az iskolai közösségi szolgálat (IKSz) keretében javasolt együttműködés kialakítása a környező 

városokban (Győr, Mosonmagyaróvár) működő középiskolákkal. 

A fenti tevékenységekhez is köthető információs anyagok kiadása, valamint egyéb kapcsolódó 

szemléletformáló programok szervezése is segítheti a fiatalok értéktudatosságának erősítését. 

 

 

A NATÚRPARKI KÖZÖSSÉG RENDSZERES TÁJÉKOZTATÁSA 

A natúrparki tudatosság, identitás erősítésének egyik fontos eleme, hogy a térségben élők 

rendszeres tájékoztatást kapjanak a natúrparki közösségi akciókról, természetjáró és egyéb 

programokról. E kommunikációban kiemelt a natúrpark honlapjának és közösségimédia-

felületeinek szerepe. Ezeken az on-line eszközökön túlmenően félévente elektronikus és nyomtatott 

formában is elérhető natúrparki hírlevél megjelentetése javasolt. 
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3.2.4. Vidékfejlesztés, mint szakmai pillér 

 

Kiemelt célok, célcsoportok:  

E pillér mentén folytatott tevékenységek kiemelt célja a természeti és kulturális örökségi helyszínek, 

elemek fenntartható módon történő hasznosításával a natúrparki térségben élők helyben történő 

boldogulásának a segítése és életminőségének a javítása, a natúrparki térség népességmegtartó-

erejének a növelése. Ennek érdekében törekedni kell a helyi közösségek érdekeltségének 

biztosítására a natúrparki tájak természeti és táji öröksége jó állapotának biztosításában, a 

fenntartható tájgazdálkodást folytatók segítésére, támogatására, összességében a táji adottságokon 

alapuló gazdaságfejlesztés támogatására. 

A natúrparki együttműködés szellemiségének fontos része, hogy az e pillér mentén keletkező 

jövedelmek mérhető részét – a natúrparki munkaszervezeten vagy a partnerszervezeteken 

keresztül – vissza kell forgatni a fejlesztések alapjául szolgáló táji örökség jó állapotának 

megőrzésére. 

 

Kiemelt témák:  

A natúrpark vidékfejlesztési pillérhez kapcsolódó tevékenységei között kiemelkedő szerepe van a 

hagyományos, természetkímélő, közösségi gazdálkodás támogatásának, a natúrparki térség 

fenntartható, táji adottságokhoz alkalmazkodó tájhasználata megteremtésének. Ehhez 

kapcsolódóan – gazdasági értelemben is – fontos a szemléletformálás, a mintaadás a térség többi 

gazdálkodójának, a helyi lakosoknak. Törekedni kell arra, hogy a teljes folyamat felépítése (vagy 

újraépítése) közösségi alapon történjen, és a térségben élők, gazdálkodók közös akaratának 

megfelelően valósuljon meg. 

A natúrpark tevékenységének kiemelt színtere lehet a térségi szintű együttműködés előremozdítása 

a minőségi helyi termékek előállításában és értékesítésében. A minőségi helyi termékeket előállítók 

támogatásának nemcsak közvetlenül lehet pozitív hatása a helyi gazdaságra, hanem a turisztikai 

pillér mentén történő fejlesztéseken keresztül is. Az önkormányzatok szerepet kaphatnak a 

közösségi értékesítésben, például helyi piacok és – elsősorban a térség központi szerepkörű 

településein – helyi termékes kisboltok létrehozásával. A közösségi alapú gazdálkodási 

programokban a közfoglalkoztatás is szerepet kaphat. 

A fenntartható tájhasználat fontos eleme az is, hogy az energiatermelésben és -felhasználásban, 

valamint a szennyvíz- és hulladékkezelésben is ösztönözni kell a közösségi alapú fejlesztéseket, a 

zöld megoldások elterjedését. A helyi, megújuló energiaforrásokra épülő, a közösségi szemléletet is 

integráló energiaellátás megszervezése egyrészt új lökést adhat a térség gazdaságának mind a 

munkahelyteremtés, mind az innovációs-képesség növelése tekintetében, másrészt erősítheti a helyi 

társadalmat, közösséget, hiszen lehetőséget biztosít az együttgondolkodásra, a közös tervezésre és 

kivitelezésre. 
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A vidékfejlesztés terén a natúrpark által biztosított hozzáadott érték egyrészt a helyi közösségek 

megerősítése, másrészt a táji léptékű (é. települések, illetve egyéb térségi partnerek közötti) 

együttműködésben rejlő lehetőségek kihasználása lehet. A térségi szintű együttműködések 

erősítésére jó alapot biztosít a natúrparki partnerség és a natúrparki szervezeti rendszer (ld. 

korábban). Az együttműködési kultúra javításával komoly tartalékok tárhatók fel a helyi gazdaság 

fejlesztésében is. 

A vidékfejlesztési pillér mentén végzett tevékenységek esetében kiemelten fontos a folyamatos 

kommunikáció a helyi fejlesztési közösségekkel. 

 

Kiemelt partnerek: 

A vidékfejlesztés tématerületen a natúrparki munkaszervezet koordinációs szerepet betöltő kiemelt 

partnere a Szigetköz–Mosoni-sík LEADER Egyesület és Győr–Moson–Sopron Megyei 

Önkormányzat. 

Térségközi együttműködés keretében együttműködő partner lehet a Somorjai Régiófejlesztési 

Ügynökség és a Pannónia Kincse LEADER Egyesület. 

A natúrparki szellemiség érvényesülése érdekében törekedni kell rá, hogy a gazdasági társaságok, 

vállalkozások, magánszemélyek is együttműködő partnerként csatlakozzanak a natúrparkhoz. 

 

 

Fejlesztési prioritások, programok 

 

NATÚRPARKI SZELÍD TÉRSÉGFEJLESZTÉSI TERVEZŐ MŰHELYEK ÉS KÉPZÉSI PROGRAMOK SZERVEZÉSE, 

MEGVALÓSÍTÁSA 

A natúrparkban olyan szelíd térségfejlesztési tevékenységek megvalósítása indokolt, amelyek 

megfelelnek az alábbi szempontoknak: 

o a natúrparki fejlesztési tevékenységek illeszkednek a táji adottságokhoz, nem okozzák azok 

kedvezőtlen irányú megváltozását, segítik a népesség megtartását, a munkaerő helyben 

történő foglalkoztatását; 

o a natúrparki fejlesztések a természeti és kultúrtörténeti örökségi elemek hasznosítását 

célozzák; 

o a fejlesztések nem csak gazdasági-pénzügyi, hanem e mellett környezeti és társadalmi 

szempontból is fenntartható módon valósulnak meg; 

o a fejlesztések tervezése során figyelembe veszik a táj teljesítőképességét, törekednek a 

tájpotenciál optimális hasznosítására, kerülik az olyan típusú fejlesztéseket, amelyek 

akadályozzák vagy kizárják a más, a táji adottságokkal összhangban lévő fejlesztések 

megvalósulását; 
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o a fejlesztések alulról építkeznek, a tervezés és kivitelezés lehetőség szerint térségi szinten 

valósul meg; 

o a fejlesztések mozgatórugója az egymás elleni versengés és kiszorítás helyett a közös célok 

megtalálása, a közös előnyök megragadása, s ezzel a közösségi szemlélet, végső soron a 

helyi közösségek erősítése; 

o a fejlesztések a helyi értékeken és hagyományokon alapulnak, ugyanakkor nem nélkülözik 

az innovációt sem. 

Törekedni kell a natúrpark területén működő gazdálkodó szervezetek együttműködési hálózatának 

kialakítása, valamint a natúrparki együttműködés és komplex táji szemlélet szellemiségének feléjük 

történő közvetítésére. 

Ennek egyik eszközeként natúrparki szelíd térségfejlesztési tervező és képzési műhelysorozatot 

javasolt indítani. A fő feladatok a natúrparki keretekben történő együttműködés lehetőségeinek 

közös feltárása, megalapozva a konkrét együttműködések elindítását, valamint a szelíd 

térségfejlesztési modell bemutatása, a közös gondolkodás a gyakorlatba történő átültetés 

lehetőségeiről. 

A képzési programokkal több korosztályt is javasolt megcélozni. A műhelyek során tudatosan kell 

törekedni a hagyományos helyi tudás feltárására és a fiatalok számára történő átadására, a mai 

viszonyok között történő alkalmazás lehetőségének megvitatására. Kiemelten javasolt kezelni a 

környezeti, társadalmi és gazdasági felelősségvállalás témakörét. Különösen a fiatalok esetében 

fontos a vállalkozóvá válás segítése is.  

 

 

HELYI ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA A TELEPÜLÉSKÉP JAVÍTÁSÁVAL, KÖZÖSSÉGI TEREK KIALAKÍTÁSÁVAL 

 

A szigetközi települések népességmegtartó erejének és a vonzerejének növelése, valamint a helyi 

identitástudat erősítve érdekében – a helyi vidékfejlesztési stratégia célkitűzésével összhangban – 

javasolt a települések helyi értékeinek bemutatása, valamint az egységes szigetközi települési 

karakter megteremtése, erősítése. 

Ennek eszköze lehet például a települési zöldfelületek, közösségi terek megújítása, fejlesztése, 

szükség szerint új közösségi terek létesítése, valamint egységes utcakép kialakítása az információs 

táblák és a tájékozódást segítő egyéb elemek (pl. utcatáblák, házszámok) egységes arculattal történő 

megújításával. Az új bemutatóhelyek kialakítását célszerű összekötni a nem megfelelő állagú épített 

örökségi elemek megújításával. 

A fejlesztési prioritás megvalósítására a tervezési időszak első részében (2020-ig) LEADER pályázati 

források állnak rendelkezésre. 
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A NATÚRPARKI SZELLEMISÉGGEL MŰKÖDŐ HELYI CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK SEGÍTÉSE 

A térségben működő civil szervezetek értékőrző, helyi (táji, natúrparki) identitást, közösségi 

szemléletet és környezeti-társadalmi fenntarthatóságot erősítő tevékenységét – a helyi 

vidékfejlesztési stratégia célkitűzésével összhangban – javasolt támogatni. Ennek hatékony eszköze 

lehet a tudástranszfer elősegítése és e szerveződések térségi és térségközi (natúrparkok közötti és 

határon átnyúló) együttműködésének a támogatása. 

Átgondolásra érdemes a térségben működő horgászegyesületek által szervezett, a helyi fiatalok 

kulturált szórakozását szolgáló kezdeményezésekhez (pl. pecasuli, horgásztáborok) való 

csatlakozás, például kapcsolódó szemléletformáló programok biztosításával. 

A fejlesztési prioritás megvalósítására a tervezési időszak első részében (2020-ig) LEADER pályázati 

források állnak rendelkezésre. 

 

 
A NATÚRPARKI KÖZÖSSÉG ERŐSÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK ELŐSEGÍTÉSE 

A natúrparki-táji tudatosság és a közösségi kohézió erősítése, a helyi hagyományok mindennapi 

megélése, valamint az egészségtudatos életmód terjedése érdekében – a helyi vidékfejlesztési 

stratégia célkitűzésével összhangban – tematikus programok, programsorozatok (pl. táborok, 

előadássorozatok, táncházak, szakmai vetélkedők, tanulmányutak, képzések) szervezése javasolt. 

A natúrpark települési közösségeinek megerősítését segítheti az itt élők közvetlen bekapcsolódása a 

falukép, a települési zöldfelületek, közösségi terek megújítását szolgáló programokba. 

A fejlesztési prioritás keretében javasolt átgondolni a fogyatékossággal élők és egyéb hátrányos 

csoportokba tartozók lehetőségeinek kiterjesztését, közösségi beilleszkedésük erősítését. Ennek 

egyik eszköze lehet a közösségi kertészkedés lehetőségeinek megteremtése. 

A fejlesztési prioritás megvalósítására a tervezési időszak első részében (2020-ig) LEADER pályázati 

források állnak rendelkezésre. 

 

 

NATÚRPARKI SZINTŰ EGYÜTTMŰKÖDÉS A MINŐSÉGI HELYI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK  

BIZTOSÍTÁSÁBAN, ÉRTÉKESÍTÉSÉBEN 

Javasolt egy natúrparki szintű nyilvántartást összeállítani a magas minőségű helyi termékekről és 

szolgáltatásokról, valamint az azokat előállító termelőkről, illetve azokat biztosító szolgáltatókról.31 

Ez az első lépése a helyi termék előállítók és szolgáltatók egységes, natúrparki szintű hálózatba 

szervezésének. 

                                                 
31   Natúrparki (helyi) termék: A Szigetköz Natúrpark területén előállított, a térségben honos vagy ott megtermelt, 

előállított alapanyagból, hagyományos és/vagy az adott térségre jellemző és/vagy újszerű technológiával, eljárással 
készült feldolgozott termék – kivéve a nagyüzemi technológiával előállított vagy feldolgozott terméket (forrás: 
Szigetköz–Mosoni-sík LEADER Egyesület 2014 alapján). 



Szigetköz Natúrpark – natúrparki megalapozó szakmai háttértanulmány (2017-2018) 
______________________________________________________________________________________ 

117 

 

Egyes helyben előállított termények esetében az előrelépés lehetőségét hordozza a közösségi 

feldolgozás és értékesítés. A több termelő összefogásával zajló feldolgozást térségi szinten az 

infrastrukturális feltételek további fejlesztésével is javasolt elősegíteni. 

A natúrparki helyi termékes termelők részvételével kiemelt figyelmet szükséges fordítani a rövid 

ellátási láncok fejlesztésére. A termelőkhöz minél közelebb álló értékesítési pontok kiépítése, 

további helyi termelői piacok kialakítása, működtetése, e termékek térségi intézmények konyháira 

való bekerülésének elősegítése egyaránt szolgálja az értékesítési lehetőségek szélesítését, a „belső 

piac” erősítését, a bevételek növekedését, valamint a helyi közösség erősödését. 

A fő turisztikai célpontokhoz, illetve a tervezett natúrparki bemutatási hálózat központi elemeihez 

kapcsolódva érdemes meggondolni egy natúrparki helyi termékes bolthálózat kialakítását, ami a 

turisztikai célok megvalósítását is eredményesen szolgálhatja. Javasolt az egyéb közvetlen 

értékesítési lehetőségek átgondolása és a szükséges feltételek megteremtése is (pl. natúrparki 

szatyorközösség). 

El kell érni, hogy az együttműködő partnerek egyes, minden jogszabályi és egyéb feltételnek 

megfelelő natúrparki termékei helyet kapjanak a térség vendéglátó létesítményeinek kínálatában. 

Törekedni kell rá, hogy az éttermek kínálatában a térség hagyományos ételei is hangsúlyosan 

megjelenjenek. A szállásadással foglalkozó natúrparki partnerekkel egyeztetést javasolt 

kezdeményezni arról, hogy a térségben működő szállodákban, panziókban, magánszálláshelyeken a 

helyi termékek a reggeli és egyéb étkezések keretében is elérhetők legyenek a turisták számára, 

hangsúlyosan megjelenítve azok „natúrparki termék”-jellegét. E vállalkozásokkal, vállalkozókkal a 

kapcsolatot „Natúrparki együttműködő partner” cím adományozásával is javasolt elmélyíteni.  

A natúrparki partnerszervezeteknek, illetve magának a munkaszervezetnek a helyi szükségletek 

helyben megtermelt javakkal történő kielégítése kapcsán mintát kell adni azzal, hogy a natúrparki 

és egyéb rendezvényeken elsősorban natúrparki helyi-térségi termékeket használnak. 

A helyi termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos marketing-kommunikációt javasolt térségi 

szintre emelni, és a natúrparkot, mint természetközeli jellegű termelési körzetet pozícionálni 

(„natúrparki termék és szolgáltatás”), az ehhez szükséges minősítési rendszer kidolgozásával és 

működtetésével. Javasolt egyedi arculat kifejlesztése, egységes alkalmazása.  

A helyi szükségletek helyben megtermelt javakkal történő kielégítését mindezek mellett natúrparki 

térségi szintű képzési, szemléletformálási programok indításával is indokolt elősegíteni, ami 

nemcsak a termelők és szolgáltatók számának növekedéséhez járulhat hozzá, hanem a „belső piac” 

szélesítéséhez is. 

A fejlesztési prioritás megvalósításának egyes elemeire a tervezési időszak első részében (2020-ig) 

LEADER és más vidékfejlesztési pályázati források állnak rendelkezésre. 
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KLÍMABARÁT TELEPÜLÉSEK NATÚRPARKI HÁLÓZATA 

Tájékoztató és szemléletformáló jellegű helyi-térségi szintű rendezvények szervezésével javasolt 

elősegíteni, hogy a többi natúrparki település is csatlakozzon az országos kezdeményezéshez.  

A megyei klímastratégia elkészültét követően érdemes tájegységi (é. natúrparki) szinten folytatni a 

közös gondolkodást. Natúrparki szinten javasolt egy klímavédelmi stratégia elkészítése, s az abban 

foglaltak megvalósítása. 

A klímavédelem terén kiemelt témaként javasolt kezelni a megújuló energiaforrások előtérbe 

helyezését az infrastrukturális fejlesztések során, továbbá a települési zöldfelületek fenntartását, a 

klímavédelmi szempontokat kiemelten kezelő fejlesztését. E téren a natúrparki 

partnerszervezeteknek fontos szemléletformáló szerepe van, amit a natúrparki fejlesztések 

megvalósításán keresztül adott jó gyakorlatokkal lehet érvényesíteni. 

Érdemes megfontolni a natúrparki települések csatlakozását a Klímabarát Települések 

Szövetségéhez (http://klimabarat.hu). 

 

 

A NATÚRPARK, MINT TERVEZÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TÉRSÉG MEGJELENÍTÉSE A TERÜLETI TERVEKBEN  

A natúrparki munkaszervezet koordinálásával a natúrparkot célszerű megjeleníteni minden területi 

tervben, így különösen a natúrparki települések fejlesztési és rendezési jellegű terveiben, valamint a 

magasabb szintű (megyei és országos) koncepciókban, stratégiákban, programokban és tervekben. 
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3.2.5. Turizmus-rekreáció, mint szakmai pillér 

 

Kiemelt célok, célcsoportok:  

E pillér mentén folytatott tevékenységek kiemelt célja – a vidékfejlesztési pillérhez hasonló 

szellemiséggel – a natúrparki térség természeti és kulturális örökségi értékeinek fenntartható 

turizmus keretében történő hasznosításával a natúrparki térségekben élők életminőségének, illetve 

a natúrparki térségek és települések megtartó erejének növelése. 

A hatékony együttműködés szempontjából alapvetően fontos, hogy minden érintett partner 

tisztában legyen a natúrparki cím használatának jelentőségével, a natúrparki munkaszervezet 

szerepével. A natúrpark alapvető turisztikai vonzótényezője a szép, vonzó táj, s annak jó állapotban 

lévő, értékes természeti és kulturális örökségi elemei. A natúrpark a tájgondnok szerepét töltheti be, 

megteremtve ezzel az egyik feltételét annak, hogy a térségben élő turisztikai vállalkozók bevételre 

tehessenek szert ezek turisztikai termékké fejlesztésével és piacra-vitelével. 

A fentiekkel összefüggésben törekedni kell rá, hogy olyan fejlesztések is megvalósuljanak, amelyek a 

helyben élők életminőségének és a táj állapotának javításán keresztül járulnak hozzá a térség 

turisztikai vonzerejének növekedéséhez. 

Elérendő célként fogalmazható meg, hogy a natúrpark turisztikai térségmárka szerepet töltsön be. 

A natúrpark, mint keret lehetőséget biztosít a kisebb léptékű, önállóan utazási döntéseket nem 

meghatározó turisztikai vonzerők piaci megjelenésére, befogadható „csomagolására”.32 

Kezdettől fogva kiemelt célként szükséges kezelni, hogy a natúrparki partnerség egyet jelentsen a 

magas szolgáltatási színvonallal.33 

 

Kiemelt témák:  

A kiemelt célok alapvetően olyan módon érhető el a leghatékonyabban, ha a natúrparki 

munkaszervezet a helyi-térségi turisztikai szolgáltatókat összefogva, a térségi léptékű turisztikai 

együttműködéseket elősegítve végzi tevékenységét, és önálló fejlesztéseket csak a hiányzó és/vagy 

vállalkozói befektetések számára nem vonzó turisztikai szegmensekben végez. 

A natúrparki munkaszervezetnek – a Szigetköz Turizmusáért Egyesülettel, mint térségi TDM-

szervezettel együttműködve – aktív, kezdeményező szerepet is felvállalva, jelentős szerepe lehet a 

turisztikai szolgáltatók és más, helyi szereplők (pl. minőségi helyi termékeket előállító termelők) 

aktivizálásában, együttműködésre ösztönzésben. 

                                                 
32     A natúrpark brand építésének természetesen nem csak térségi, hanem országos szintű feladatai is vannak. E témát 

„A magyarországi natúrparkok fejlesztési koncepciója 2015-2030” c. szakmai dokumentum is kiemelten, önálló 

fejlesztési prioritásként nevesítve kezeli. 
33   A magas szolgáltatási színvonal biztosítása nem csak térségi, hanem országos szintű feladat és érdek. A natúrparkok 

Közép- és Nyugat-Európa számos országában minőségi turisztikai desztinációt jelentenek, s e kedvező kiinduló 
helyzet csak akkor segítheti a hazai natúrparkokat céljaik elérésében, ha az ide érkező külföldi turisták nálunk is 
minőségi natúrparki szolgáltatásokat vehetnek igénybe. 
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A natúrparkban – az általános célokkal és szellemiséggel összhangban, s egyben a gazdag 

természeti-táji örökségen alapulva – kiemelkedő szerepe van az öko-, az aktív és a falusi 

turizmusnak. A többi turisztikai ágazat fejlesztése esetén alapvető szempontként és komplex 

megközelítésben kell kezelni a környezeti és társadalmi fenntarthatóságot. A térségi turisztikai 

szolgáltatóknál el kell érni, hogy ne a vendégszám növelését tekintsék kizárólagos célnak, sokkal 

inkább a minőségi, s így magas bevételt biztosító turisztikai attrakciók kialakítását, működtetését, 

illetve a vendégek elégedettségét, s így a visszatérő vendégek arányának növelését. 

A turisztikai fejlesztések esetében fontos szempont, hogy azok – a natúrparki arculati elemek 

megjelenítésével – erősíthetik a natúrpark térségi szintű „láthatóságát”, mint a helyi közösség 

tagjai, mind a térségbe turistaként, kirándulóként érkezők között.  

 

Kiemelt partnerek:  

A turisztikai tématerületen a natúrparki munkaszervezet kiemelt partnere a térségi szintű TDM-

szervezetként működő Szigetköz Turizmusáért Egyesület, továbbá a térség valamennyi turisztikai 

szolgáltatója, akik lehetőség szerint tagként is csatlakoznak a natúrparki együttműködéshez. A 

természetjáró infrastruktúra fejlesztésébe és fenntartásába bekapcsolódhat(nak) a Magyar 

Természetjáró Szövetség térségi tagszervezete(i). A kerékpáros turisztikai fejlesztéseknél a térségi 

szervezetek kiemelt partnere lehet a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (MAKETUSZ; 

http://maketusz.hu), a vízi turisztikai fejlesztéseknél a Magyar Kajak-Kenu Szövetség 

(http://viziturapont.hu), lovas turizmus tématerületen pedig a Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú 

Szövetség (http://www.mltsz.hu). A natúrpark vadász- és horgászturizmusának fejlesztése érdekében 

partnerség kialakítása javasolt a térségben működő vadászati szervezetettek és 

horgászegyesületekkel is. 

 

 

Fejlesztési prioritások, programok 

 

EGYSÉGES NATÚRPARKI ARCULAT KIDOLGOZÁSA ÉS ALKALMAZÁSA TURISZTIKAI FEJLESZTÉSEK SORÁN 

A natúrpark „láthatóságának” erősítése érdekében javasolt kidolgozni egy közös arculati elemeket 

hordozó, ugyanakkor a helyi sajátosságok érvényesítésének teret engedő natúrparki arculatot, amit 

a natúrparki turisztikai fejlesztések és a kommunikáció során alkalmazni kell. 

Alapelvként célszerű megfogalmazni: nem cél, hogy minden partnerszervezet egységes arculatban 

készítse a terepi turisztikai infrastruktúra elemeit és kiadványait, ugyanakkor előnyöket rejt 

magában, ha a natúrparki célok mentén megvalósuló beruházások, fejlesztések során minden 

partner alkalmazza az egységességet biztosító natúrparki arculati elemet, használva és egyben a 

középpontba helyezve a „Szigetköz Natúrpark”-brandet (ld. később). 

  

http://maketusz.hu/
http://viziturapont.hu/
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Az egységes arculat két kiemelkedő eleme  

– a natúrpark nevének, logójának és szlogenjének következetes feltüntetése a kommunikációs 

anyagokon, valamint 

– a hálózatos jelleg erősítése érdekében minden turisztikai attrakciónál egy rövid ismertető 

feltüntetése a natúrpark céljairól és egyéb attrakcióiról, bemutatóhelyeiről, nem csak szöveges 

formában, hanem térképpel is kiegészítve.  

 

 

NATÚRPARKI KÖZREMŰKÖDÉS A SZIGETKÖZ GYALOGOS TERMÉSZETJÁRÓ HÁLÓZATÁNAK FEJLESZTÉSÉBEN, 

FENNTARTÁSÁBAN 

A natúrparki térség jelzett gyalogos túraútvonal-hálózatát és a meglévő tanösvényeket javasolt 

felújítani, bővíteni. A jelenlegi átmenő jellegű útvonal-hálózat mellett indokolt célként kitűzni a 

térségi szintű hálózat kialakítását, valamennyi település felfűzésével. 

A hálózat-fejlesztési tervet a natúrparki munkaszervezet koordinálásával, a térségi természetjáró 

közösségek bevonásával, a közösségi tervezés eszközrendszerének alkalmazásával célszerű 

elkészíteni. A jelzésrendszer kialakítására közösségi jelzésfestés keretében javasolt sort keríteni, a 

Magyar Természetjáró Szövetség térségben működő szervezetének szakmai irányításával. 

A jelzett gyalogos túraútvonal hálózatra alapozva, az egészséges életmód elterjesztésének, a táji 

örökség megismerési lehetőségének és a térség turisztikai kínálatának szélesítése érdekében 

javasolt térségi szintű natúrparki nordic walking hálózat kialakítása, ami célszerűen több kisebb, 

helyi szintű hálózatot (nordic walking parkot) fűzhet fel. 

 

 

NATÚRPARKI KÖZREMŰKÖDÉS A SZIGETKÖZ KERÉKPÁROS TURISZTIKAI HÁLÓZATÁNAK FEJLESZTÉSÉBEN, 

FENNTARTÁSÁBAN 

A natúrparki térség jelzett kerékpáros túraútvonal-hálózatát javasolt felújítani, bővíteni. Nemcsak 

térségi, hanem országos szinten is kiemelt jelentőségű feladat az EuroVelo 6 kerékpáros útvonal 

megújítása, a kapcsolódó kerékpáros turisztikai célú kiegészítő infrastruktúra-elemek (információs 

táblák, kerékpáros pihenőhelyek, kerékpárparkolók, gépjárműparkolók az útvonal logikus vagy 

népszerű belépési pontjainál, ivókutak stb.) kiépítésével és szolgáltatások (pl. kerékpár-szállítási 

rendszer a helyi lakosság és szolgáltatók bevonásával) megszervezésével.  
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Szintén térségközi jelentőségű a tervezett SacraVelo zarándok-kerékpáros útvonal kialakítása, ami a 

hálózatbővítő szerepén túlmenően a csallóközi településekkel való turisztikai együttműködés 

erősítésében is fontos szerepet játszhat.34 

A Szigetköz, mint kerékpáros (és vízi) turisztikai desztináció kialakítása a vonalas infrastruktúra 

megújításán, bővítésén túlmenően magában foglalja a kiegészítő kerékpáros turisztikai 

infrastruktúra fejlesztését: megálló-pihenőhelyek ivókutakkal, a jármód-váltást biztosító „öko mobil 

flotta” stb. Fontos része továbbá a komplex szolgáltatási lánc kialakítását célzó kínálat- és 

szolgáltatásfejlesztés: kölcsönző- és szervízhálózat kialakítása, programcsomagok kidolgozása stb. A 

kapcsolódó fejlesztések jó lehetőséget kínálnak a natúrparki együttműködő partnerek vállalkozói 

alapon történő bevonására, hiszen a sikeres turisztikai termék egyik fontos tényezője, hogy az a 

helyi humán erőforrásokra épít, amit a turisztikai szolgáltatók továbbképzésével is célszerű 

megtámogatni. 

A natúrparki turisztikai hálózat megalapozására első lépésként – kihasználva az együttműködésben 

rejlő lehetőségeket, érvényesítve a komplex szemléletű fejlesztéskoordinációt – térségi léptékű, 

közös kerékpáros és vízi turisztikai fejlesztési tervet javasolt készíttetni. Ennek során javasolt a 

közösségi tervezés módszertanának alkalmazása. Erre jó eszköz jelenthetnek a hiányzó kapcsolatok 

megteremtését terepbejárással megalapozó tájséták, valamint azokat megelőzően és követően 

közösségi fórumok keretében zajló térképes egyeztetések. Indokolt, hogy a tervezési folyamatot a 

natúrparki munkaszervezet koordinálja. 

 

 
NATÚRPARKI KÖZREMŰKÖDÉS A SZIGETKÖZ VÍZI TURISZTIKAI HÁLÓZATÁNAK FEJLESZTÉSÉBEN, 

FENNTARTÁSÁBAN 

A szigetközi turizmus fejlesztésének kiemelt jelentőségű eleme a vízi turisztikai hálózat térségi 

szemléletű bővítése. Ennek egyik eleme vízi turizmus infrastruktúrájának fejlesztése: kikötőhelyek, 

sólyák, hajótárolók kialakítása, „okosbóják” kihelyezése stb. A Szigetköz, mint vízi (és kerékpáros) 

turisztikai desztináció fejlesztésének további fontos eleme a komplex szolgáltatási lánc kialakítását 

célzó kínálat- és szolgáltatásfejlesztés: a kölcsönző-hálózat, a vízisporteszköz-állomány és a jármód-

váltást biztosító „öko mobil flotta” bővítése, programcsomagok kidolgozása stb. Kapcsolódó feladat 

a turisztikai alapinfrastruktúra, kiemelten a szálláshelyek (kempingek, közösségi szálláshelyek, 

kedvező árfekvésű egyéb szálláshelyek)megújítása, fejlesztése. Ez utóbbi fejlesztésekre a natúrparki 

együttműködő partnerek vállalkozói alapon történő bevonásával javasolt sort keríteni. 

                                                 
34   A Rábától a Duna érintésével a Morváig vezető, már megépült kerékpárutak mellett kisforgalmú közutakon, jól 

járható erdei-mezei utakon, árvédelmi töltéseken kijelölésre kerülő zarándok-kerékpáros útvonal magyarországi 
része 414 km, Szlovákiában 266 km hosszú lesz. A kerékpáros zarándokok tájékozódását a szakrális jellegű 

látnivalók mellett és a vasúti átszállóhelyeken a tervek szerint négynyelvű (magyar, szlovák, angol és német) 
térképes-információs táblák fogják segíteni. Egy-egy zarándok-kerékpáros centrumot is építenek a határ mindkét 
oldalán. 
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A vízi turisztikai hálózat komplex szemléletű fejlesztése során érvényesíteni kell a vízi turizmus 

szabályozott mederbe terelésének szükségességét, mint tervezési szempontot, ami biztosítja az 

esetleges természeti károk megelőzését is (ld. korábban). 

A natúrparki turisztikai hálózat megalapozására első lépésként – kihasználva az együttműködésben 

rejlő lehetőségeket, érvényesítve a komplex szemléletű fejlesztéskoordinációt – térségi léptékű, 

közös kerékpáros és vízi turisztikai fejlesztési tervet javasolt készíttetni (ld. korábban). 

 

 
NATÚRPARKI KÖZREMŰKÖDÉS A SZIGETKÖZ LOVAS TURISZTIKAI HÁLÓZATÁNAK FEJLESZTÉSÉBEN, 

FENNTARTÁSÁBAN 

Natúrparki szinten érdemes végiggondolni a lovas turizmus fejlesztésének lehetőségeit. Olyan 

komplex fejlesztés végrehajtása célszerű, ami a GPS-alapú lovas túraútvonalak kijelölése és a lovak 

pihenésére is alkalmas megállóhelyek kiépítése mellett magában foglalja a kapcsolódó képzési 

programokat és marketing-kommunikációs tevékenységet is. Már a tervezéstől kezdve indokolt a 

vállalkozói szféra aktív bevonása. 

 

 

A NATÚRPARK MEGJELENÍTÉSE A TÉRSÉGI ÖKO- ÉS AKTÍV TURISZTIKAI PROGRAMOKON 

A natúrpark „láthatóságának” erősítése érdekében kiemelten fontos a natúrpark megjelenítése a 

térségben szervezett számos öko- és aktív turisztikai programon. 

Ennek egyik eszköze lehet például tájséták szervezése a natúrpark gazdag természeti és 

kultúrtörténeti örökségének megismertetésére. Ezzel a natúrpark az adott rendezvény 

programjának gazdagításához is hozzájárulhat. Az általános táj- és természetismereti túrák mellett 

javasolt olyan tematikus tájsétákat is meghirdetni, amelyek az adott túrának helyet adó szűkebb 

natúrparki térség helyi sajátosságait, hagyományait helyezik a középpontba. Ilyen lehet például a 

térség famatuzsálemeinek „nyomozása” csoportos formában vagy egyénileg (dendrocaching), 

továbbá az egykori szigetközi aranyászok életének bemutatása. 

Az épített örökségi értékekben kiemelkedően gazdag településeken faluséta megszervezése javasolt, 

amelyeken a turisták helyi szakvezetők és kiadványok segítségével ismerhetik meg a natúrparki 

települések helyi értékeit. Ezeken az útvonalakon rendszeresen javasolt meghirdetni vezetett 

túrákat, helyismerettel rendelkező építész és tájépítész szakemberek felkérésével. A sétákat érdemes 

tematizálni is. 

A natúrparki tájséták, faluséták egyedi jellegét erősíthetik, ha azok során az érdeklődőknek 

natúrparki (helyi) szakvezetők mutatják be a térség természeti-táji örökségi elemeit, hagyományait 

(ld. később). 
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A már a meglévő kínálati elemek, illetve együttműködő natúrparki partnerek alapján is jó lehetőség 

kínálkozik az élelmiszer jellegű helyi termékek és előállításuk megismertetésére szervezett 

tájgasztronómiai-túrák szervezésére. 

Javasolt bekapcsolódni a térségben működő horgászegyesületek által szervezett turisztikai jellegű 

programokba (pl. horgásztáborok) is, például kapcsolódó szemléletformáló és/vagy turisztikai 

jellegű programok biztosításával. 

A programokat országos és térségi szinten is éves natúrparki programnaptárban, on-line esetleg 

papír alapon is javasolt elérhetővé tenni minden év elején. 

 

 

NATÚRPARKI (HELYI) SZAK- ÉS TÚRAVEZETŐK KÉPZÉSE 

A natúrpark turisztikai kínálatának részét képező szakvezetéses túrák egyedi jellegének és magas 

színvonalának megteremtése érdekében képzési, tudásátadó program elindítása javasolt. A 

kurzusok célcsoportját a natúrparki térségben élők jelentik, akik olyan „helyi tudás” birtokában 

vannak, ami akár több generáció helyismeretén és gyakorlati tapasztalatán alapul. Ezt a helyi 

„tudást” a megfelelő szakmai keretekben elhelyezve, a szükséges pedagógiai ismeretekkel bővítve a 

képzésben részt vevőket olyan autentikus jellegű natúrparki túrák vezetésére teszi alkalmassá, ami 

még nem szerepel a hazai turizmus kínálatában. 

Az első kurzuson indokolt a teljes vagy részleges pályázati finanszírozás megteremtése, hogy az 

érdeklők között a legrátermettebbeket lehessen kiválasztani. A képzési programot célszerűen úgy 

javasolt megszervezni, hogy az első, általános tematikájú képzésre központi szervezésben, egy 

helyszínen kerüljön sor, amit helyismereti tudásátadó terepi programok követhetnek. 

A natúrparki helyi szakvezetők képzési programjának lezárultát követően olyan, hazai 

viszonylatban még egyedinek számító vezetett túrákkal lehet bővíteni a natúrparki turisztikai 

kínálatot, mint például az egyes települések helyi értékeit bemutató falu- és városséták vagy a helyi 

és szakmai tudást „ötvöző”, interaktív tájismereti és tematikus túrák. 

 

 

A TURIZMUS FENNTARTHATÓSÁGÁNAK ERŐSÍTÉSE TÉRSÉGI SZINTŰ PROGRAMOK KEZDEMÉNYEZÉSÉVEL 

Annak érdekében, hogy a natúrparki térségekben magánberuházásban megvalósuló turisztikai 

fejlesztések a fenntarthatósági szempontok érvényesítésével valósuljanak meg, illetve a 

létesítmények ilyen módon működjenek, a turisztikai vállalkozók és vállalkozások számára térségi 

szinten képzési programokat javasolt szervezni. 

A vízi turizmus kedvezőtlen hatásainak mérséklése, egyes vízterek és vízpartok turisztikai 

túlhasználatának elkerülése érdekében javasolt térségi szintű egyeztetéseket kezdeményezni. Ennek 

keretében meg kell találni azokat a közös alapokat, amelyek érvényesítése a térség fejlődését hosszú 

távon is szolgálja. Javasolt továbbá közösen meghatározni a rendelkezésre álló eszközök körét, a 
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további fejlesztések komplex közelítéssel történő helyszínválasztásától kezdve, a természetvédelmi 

és turisztikai zónarendszer kidolgozásán keresztül, a natúrparki szintű önkormányzati 

természetvédelmi őrszolgálati és (vízi) polgári természetőri rendszer kiépítéséig bezáróan, utóbbi 

esetében együttműködésben a Magyar Országos Horgász Szövetséggel.  A közös álláspontot 

célszerű írásban is rögzíteni egy szigetközi természetvédelmi és turisztikai tájkarta formájában. 

 

 
NATÚRPARKI SZINTŰ TURISZTIKAI MARKETING-KOMMUNIKÁCIÓ 

A hatékony marketing-kommunikáció nem csak a natúrparki turizmus szempontjából fontos, 

hanem minden natúrparki cél eléréséhez is nélkülözhetetlen eszköz. Az alábbi elemek hangsúlyos 

alkalmazása javasolt. 

 Natúrparki szlogen. Javasolt egy, a natúrpark fő erősségét kiemelő szlogen meghatározása. 

Ennek „kitalálásába” – például internetes szavazás formájában – a natúrparki közösséget is 

célszerű bevonni. A szlogent – a natúrparki logó mellett – állandó arculati elemként célszerű 

alkalmazni. 

 A natúrpark közutak menti kitáblázása. A natúrpark valamennyi településén javasolt 

kihelyezni „Natúrparki település” táblát. A natúrparkot emellett a térség fő közlekedési 

útvonalai – M1 autópálya, M15 autóút, 1. számú főút – mentén „idegenforgalmi nevezetességre 

utaló táblával” is célszerű megjelölni. 

 Natúrparki honlap. A turisztikai marketing-kommunikációban egyértelműen az on-line 

eszközöket célszerű előtérbe helyezni. Ennek központi elemeként a viszonylag statikus és 

részletesebb információk közvetítésére önálló natúrparki honlapot javasolt úgy kialakítani, 

hogy az kiemelten szolgálja, a natúrpark, mint turisztikai desztináció megjelenítését. A 

natúrparki honlap linkjét minden érintett település saját honlapján célszerű elhelyezni. 

 Natúrparki közösségimédia-felületek. Az on-line kommunikáció további elemeként javasolt a 

natúrpark önálló profiljainak létrehozása a legnépszerűbb közösségimédia-felületeken 

(Facebook, Instagram stb.), napi szintű aktivitással. E feladatokba célszerű bevonni a helyi 

fiatalokat. 

 Megjelenés népszerű internetes turisztikai, szabadidős portálokon. A népszerű internetes 

turisztikai, szabadidős portálokon (pl. funiQ.hu, viago.hu) a natúrparkot gazdag tartalommal, 

tematikus jelleggel (pl. www.funiQ.hu/Szigetköz) javasolt megjeleníteni. 

 Natúrparki imázsfilm. Javasolt natúrparki imázsfilm elkészítése és elérhetővé tétele (pl. a 

natúrparki honlapon). 

 Natúrparki mobiltelefon-applikáció. A natúrpark turisztika kínálati elemeit önálló fejlesztésű 

mobiltelefon-applikáció formájában is javasolt elérhetővé tenni az érdeklődők számára. 

Javasolt kihasználni ezen eszköznek azt a tulajdonságát, hogy lehetőséget biztosít a csatlakozók 

megismerési folyamatba történő aktív bevonására is, így jól használható a környezetismereti 

bemutatóhelyeken is. 
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 Papír alapú kommunikációs eszközök. Habár a hagyományos, papír alapú kommunikációs 

eszközök szerepe egyre inkább visszaszorul a turizmusban és a natúrpark szellemiségének is a 

minél kisebb papírhasználat felel meg, különösen a helyi közösségek bizonyos szegmenseinek 

elérése miatt még ma is célszerű ezek alkalmazása. Egyes termékek (pl. hírlevelek, natúrparki 

rendezvénynaptár, programok plakátjai, képeslapok) esetében a kis példányszámban történő 

nyomtatás mindenképpen fontos. Javasolt egy natúrparki kiadvány összeállítása és kiadása, 

kiemelten a természeti-táji örökségi elemek és az azok megismerését biztosító turisztikai, 

környezeti nevelési infrastruktúra elemek bemutatását középpontba helyezve, ugyanakkor 

röviden feltárva a névhasználati címet szerzett natúrpark fő céljait, tevékenységét is. El kell 

érni, hogy a natúrparki együttműködő partnerek saját kiadványaiban is egységes formában 

megjelenítsék a natúrparkot, mint turisztikai térségmárkát, a teljes natúrparki turisztikai 

hálózat elemeinek megismerését biztosító elérhetőségekkel. 

 Natúrparki rendezvénynaptár. A natúrparki rendezvényekről éves rendezvénynaptárt javasolt 

összeállítani, ami papír alapon és on-line is célszerű elérhetővé tenni. A rendezvénynaptárban 

nem szükséges megjeleníteni az összes partner valamennyi rendezvényét, hanem csak azokat, 

amelyek témájukat tekintve kapcsolódnak a natúrparkisághoz. 

 Egyéb marketing-kommunikációs eszközök. A nevesített megoldásokon túlmenően más, 

innovatív és egyedi jellegű marketing-kommunikációs eszközök időszaki alkalmazása is 

javasolt. 

 

A Szigetköz Natúrparkot a táji adottságokkal összhangban, a szükséges infrastrukturális és egyéb 

feltétel megteremtését követően (ld. korábban) indokolt vízi és kerékpáros turisztikai térségként 

pozícionálni. A Szigetköz Natúrpark, mint vízi turisztikai és kerékpáros desztináció kialakításának 

fontos része a kínálat ismertségének növelését és a szolgáltatások értékesítésének fellendítését 

szolgáló termék-specifikus marketing-kommunikációs tevékenység. 

 

 

A SZIGETKÖZ BEEMELÉSE A KIEMELT TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI TÉRSÉGEK KÖZÉ  

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól 2016. évi CLVI. törvény a turisztikai 

fejlesztések tervezésének alapegységeként a turisztikai térséget határozta meg. E jogszabály szerint 

a turisztikai térséggé nyilvánítás célja az adott földrajzi térség turisztikai vonzerejének növelésére 

irányuló, egységes turisztikai fejlesztések tervezési keretének meghatározása. 

A következő években az Európai Uniós és hazai pénzügyi források felhasználásával megvalósuló 

kiemelt állami turisztikai beruházások helyszínei a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek lesznek. A 

kiemelt turisztikai fejlesztési térségek a beutazó turizmus szempontjából kiemelkedő jelentőségűek 

vagy célzott fejlesztések eredményeként azzá tehetőek, ezért koncentrált fejlesztésükhöz országos 

érdek fűződik. 
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A jól működő Szigetköz Natúrpark és a mögötte álló natúrparki partnerség hozzájárulhat a tágabb 

térség – beleértve Győr városát és „Az Ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és természeti 

környezete” világörökségi helyszínt –azon tervének megvalósításához, mely szerint a térség is 

kiemelt turisztikai fejlesztési térség besorolást kap. 

A kiemelt turisztikai fejlesztési térséggé nyilvánítás különösen fontos az EuroVelo 6 kerékpáros 

útvonal megújításának finanszírozása szempontjából. 
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3.3. Összegzés – a fejlesztések kiemelt hangsúlyai és natúrparki jövőkép 

 

 

3.3.1. A fejlesztések kiemelt hangsúlyai 

 

A natúrparki fejlesztési koncepció ötéves tervezési időszakában a korábbi alfejezetekben nevesített 

fejlesztési prioritások, programok megvalósítása során kiemelt hangsúlyt javasolt helyezni 

– a térség helyi közösségeinek erősítésére; 

– a natúrparki együttműködő partnerek közötti partnerség erősítésére, az 

együttműködési kultúra térségi szintű fejlesztésére; 

– a natúrparki együttműködő partnerek számának növelésére a civil és gazdálkodó 

szervezetek, magánszemélyek körében; 

– a táji léptékű együttműködés fórumainak létrehozása, hatékony működtetése; 

– a natúrparki partnerszervezetek, valamint a natúrpark területén élő lakosság natúrparki 

tudatosságának kialakítására, erősítésére; 

– a natúrparki együttműködő partnerek érdekeltségének megteremtése, elősegítve ezzel 

a helyi közösségek tagjainak helyben történő boldogulását, életminőségük javítását; 

– a több települést érintő, hálózatos jellegű fejlesztésekre, beleértve a korábbi pontszerű 

fejlesztési elemek egységes hálózatba kapcsolását, kiemelten kezelve a térség szempontjából 

kiemelten fontos vízi és kerékpáros turisztikai fejlesztéseket, valamint kapcsolódó 

feladatként a helyi termék piacra jutásának elősegítését; 

– a fenti fejlesztési tématerületekre is tekintettel a natúrpark térségi szintű 

„láthatóságának” növelésére. 

 

 

 

3.3.2. Natúrparki jövőkép 

 

A Szigetköz Natúrpark jövőképe – az országos natúrparki fejlesztési koncepcióval összhangban – a 

következőképpen fogalmazható meg.  

 

A SZIGETKÖZ NATÚRPARK 

o olyan értékőrző és értékteremtő térség, ahol komplex értékszemléleten alapuló helyi-

térségi fejlesztések valósulnak meg; 

o olyan élő és élhető táj, ami magas életminőséget biztosít az ott élők számára. 
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A NATÚRPARKI TÉRSÉGBEN ÉLŐK 

o erős natúrparki tudattal bírnak, aminek köszönhetően személyesen és/vagy az általuk 

létrehozott, fenntartott szervezeteken keresztül aktívan részt vesznek a térség értékeinek 

megőrzésében és az értékalapú fejlesztésében; 

o helyben megtalálják megélhetésüket, boldogulásukat; 

o együttműködési kultúrája az országos helyzethez képest magasabb szintű és 

folyamatosan fejlődik; 

o közvetlenül is érzékelik a natúrparki együttműködés és fejlesztések hozzáadott értékét 

és hasznát. 

 

A NATÚRPARK MUNKASZERVEZETE 

o több lábon áll, stabil személyi és pénzügyi háttérrel rendelkezik, amiben mind a 

nemzetközi, mind az országos, mind a térségi szintű forrásteremtés fontos szerepet játszik; 

o táji léptékű, térségi összefogást igénylő védelmi és fejlesztési programok kezdeményezője 

és koordinálója; 

o a natúrparki partnerszervezetek és az egyéb érintett térségi szereplők közötti párbeszéd és 

együttműködések kezdeményezője, koordinálója; 

o összességében komplex értékszemlélettel, hatékonyan és eredményesen működik. 

 

 

A helyi közösségekkel együttműködve és a helyi közösségek érdekét maximálisan figyelembe vevő 

örökségalapú térségfejlesztés meggyőződésünk szerint valós perspektívát jelenthet a Szigetköz helyi 

közösségei számára. Ehhez a hosszú távú védelmi és fejlesztési programhoz a Szigetköz Natúrpark 

a szükséges kereteket hivatott biztosítani. 
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