
 

 
Projekt összefoglaló 

 
A projekt címe: A Szigetköz-Žitný ostrov Natúrpark előkészítése és további összehangolt 
természetvédelmi kezdeményezések megvalósítása 
A projekt rövid címe: Nat-Net Duna/Dunaj 2 
 
A Szigetköz és Csallóköz térségeinek hasonló okokra (a Duna tájformáló szerepére) visszavezethető 
kialakulása, illetve védett területeinek közelsége egyaránt indokolttá teszi a térségben a 
természetvédelmi tevékenységek összehangolását, azonban a természetvédelemért felelős 
szervezetek határon átnyúló kapcsolata csupán az utóbbi évek során erősödött meg. Az 
együttműködés fokozása és a határon átnyúló természetvédelmi kapcsolatok intézményesítése 
céljából a korábbi NAT-NET DUNA/DUNAJ projekt partnerei a Szigetköz és Csallóköz térségben 
kialakítandó közös natúrpark (nemzeti park) előkészítéséről döntöttek, melynek részeként a helyi 
érintettek bevonásával kerül sor a natúrpark Megalapozó Tanulmányának és Kezelési tervének 
elkészítésére. A határon átnyúló natúrpark célja, hogy koordinálja a természetvédelemre, a 
környezeti nevelésre és az ökoturizmusra irányuló kezdeményezéseket a magyar-szlovák határ 
mentén. 
 
A projekt tevékenységei: 

• közös határon átnyúló natúrpark (nemzeti park) Megalapozó Tanulmányának és Kezelési 
Tervének elkészítése a Szigetköz-Csallóköz térségében; 

•  a helyi érintettek (pl. a Szigetköz – Felső-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács, helyi 
önkormányzatok, civil szervezetek, illetve a turisztikai és más ágazatokban működő 
vállalkozások) aktív bevonásával számos műhelytalálkozó megszervezése, lebonyolítása a 
határon átnyúló együttműködés elmélyítése érdekében; 

• 3 mobil interaktív kiállítás (a Duna geológiája, a Szigetköz-Csallóköz erdei élőhelyeinek értékei, a 
határon átnyúló térség jellemző flórája és faunája) és egy mobil laboratórium kialakítása, ezek 
bemutatása a térség 6 környezeti nevelési központjában és 30 iskolában a határ mindkét 
oldalán; 

• az öko-mobilitás elősegítése a partnerek meglévő öko-mobil flottáinak (kerékpárokból, 
kenukból, és az ezek szállítására alkalmas utánfutókból álló flotta) továbbfejlesztése, és az 
ezekre épülő terepi programok szervezése által; 

• a környezeti nevelésre irányuló kezdeményezések megvalósítása szigetközi és csallóközi diákok 
részvételével, illetve speciális műhelytalálkozók szervezése hátrányos helyzetűek bevonása 
céljából; 

• a geocaching útvonal továbbfejlesztése 20 új geocaching pont kialakításával, és egy 15 
geocaching túrát tartalmazó applikáció létrehozása. 

 
A határon átnyúló együttműködés erősítése céljából a partnerek 174 határon átnyúló rendezvényt 
valósítanak meg csaknem 2 500 magyar és szlovák részvevő közreműködésével. 
 
Vezető partner: Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 
További projektpartnerek: 

• Regionálna rozvojová agentúra Šamorín (Regionális Fejlesztési Ügynökség Somorja) 
• Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (Szlovák Természetvédelmi Hatóság) 
• Pisztráng Kör Waldorf Természetvédő és Természetjáró Egyesület 
• Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata  

 
Teljes költségvetés: 464 460,20 EUR 
ERFA támogatás: 394 791,17 EUR 



 

 
Zhrnutie projektu 

 
Názov projektu: Príprava Prírodného parku Szigetköz-Žitný ostrov a realizácia ďalších spoločných 
aktivít ochrany prírody 
Skrátený názov projektu: Nat-Net Duna/Dunaj 2 
 
Rovnaký vplyv Dunaja na krajinnú tvorbu Szigetközu a Žitného ostrova, resp. blízkosť chránených 
území vyžaduje v tejto oblasti koordináciu ochranárskych činností, napriek tomu úzka spolupráca 
organizácií, zodpovedných za ochranu prírody sa vytvorila len v posledných rokoch. V záujme 
intenzívnej spolupráce a inštitualizovania stykov ochrany prírody projektoví partery pôvodného 
projektu NAT-NET DUNA/DUNAJ sa rozhodli o založení spoločného prírodného parku (národného 
parku), v rámci ktorého v spolupráci s miestnymi zainteresovanými účastníkmi budú spracované 
analýza územia a plán činnosti. Cieľom cezhraničného prírodného parku je koordinácia iniciatív, 
smerujúcich na ochranu prírody, ekovýchovy a ekoturizmu v slovensko-maďarskej prihraničnej 
oblasti.  
 
Aktivity projektu 
- Spracovanie analýzy územia a plánu činnosti spoločného prírodného parku (národného parku) v 
oblasti Szigetközu a Žitného ostrova 
- Organizovanie workshopov za účasti miestnych zainteresovaných (napr. Rozvojový rada Szigetköz – 
Felső-Duna mente, miestne samosprávy, neziskové organizácie, podnikatelia v cestovnom ruchu a v 
iných oblastiach) v záujme prehĺbenia cezhraničnej spolupráce 
- vytvorenie 3 mobilných interaktívnych výstav (geológia Dunaja, hodnoty lesných spoločenstiev 
Szigetközu a Žitného ostrova, flóra a fauna cezhraničnej oblasti), jedného mobilného laboratória a ich 
prezentácia v 6 strediskách ekovýchovy a 30 školách na obidvoch stranách hranice 
- napomáhanie ekomobility rozvojom ekomobilných flotíl partnerov (pozostávajúcich z bicyklov, 
canoe a prívesov na ich prevoz) a organizovanie takto zameraných terénnych podujatí 
- podujatia, zamerané na ekovýchovu za účasti študentov zo Szigetközu a Žitného ostrova, resp. 
špeciálne workshopy pre hendikepovaných.  
- rozvoj zelenej geocachingovej siete vytvorením 20 nových bodov a aplikácie s 15 túrami.  
 
V záujme rozvoja cezhraničnej spolupráce partneri realizujú 174 podujatí s takmer 2500 slovenskými 
a maďarskými účastníkmi   
 
 
Vedúci partner: Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 
Partneri: 

• Regionálna rozvojová agentúra Šamorín  
• Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky  
• Pisztráng Kör Waldorf Természetvédő és Természetjáró Egyesület 
• Samospráva mesta Mosonmagyaróvár  

 
Celkový rozpočet: 464 460,20 EUR 
Podpora ERDF: 394 791,17 EUR 
 


