
ALAPÍTÓ OKIRAT

„SZIGETKÖZI VÍZ-CSÖPPEK”

KÖZÉP-SZIGETKÖZI TURISZTIKAI HÁLÓZAT ÉS HATÁRON ÁTNYÚLÓ 

EGYÜTTMŰKÖDÉS

- 2013 -

1. oldal



ELŐSZÓ

Hálózat:  több tagból  álló,  egymással  összeköttetésben lévő együtt  gondolkodó és 

munkálkodó  közösség,  melynek  a  cél-hierarchiájában  a  közös  célok  magasabb 

prioritásban jelennek meg mint a hálózatot alkotó tagok egyéni céljai.

Az együttműködés és alulról történő hálózatépítés, egymás munkájának támogatása 

és ezzel a közös lehetőségek bővítése jól irányítható, a környezet számára könnyen 

elfogadható, „robbanásszerű” fejlődéshez vezet. A víz „ természeti elem” a hálózat 

részeit összeköti – összetartja és erősíti, így a vízre alapozott hálózatok fontossága 

kiemelkedő.

A hálózatos együttműködés kizárólag addig értelmezhető és működőképes, amíg a 

hálózat  elemei,  a  részt  vevők  egy  közös  cél  érdekében  dolgoznak,  ez  pedig  az 

„emberi léptékű fejlődés egymás erősítése által”.

Jelen  alapító  okiratban  megfogalmazott  közép-szigetközi  hálózat alapja  az  a  tény, 

hogy a régióban lévő településeket vízi útként köti össze a Duna amely a szárazföldi 

utakkal közösen kiemelkedő átjárhatósági lehetőségeket nyújt a települések között. 

Ezen  a  vízi  úton  szintén  megközelíthető  a  szlovákiai  Csallóköz  és  ennek  Duna-

ágrendszere, amelynek összekötése a szigetközi hálózattal nem csak turisztikai plusz 

tartalommal bír, hanem a társadalmi kapcsolattartást is elősegíti.

 

„A Duna összeköti a múltat a jelennel és a jelent a jövővel...”
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I. Ötletgazdák és alapítók

Ötletgazdák:

- Klemencz Henrik DR-VTSZ alelnök

- Kisbodak Önkormányzata és Polgármestere, Kisbodaki Baráti Kör, Kisbodaki Evezős Klub

Összes alapító tag:

- Duna-régió Víziturisztikai Szövetség (rövid neve: DR-VTSZ)

- Kisbodak Önkormányzata és Polgármestere, 

- Kisbodaki Baráti Kör Egyesület, 

- Kisbodaki Evezős Klub

- Nagybodak Önkormányzata

- Klemencz Henrik DR-VTSZ alelnök

- Horváth Csaba – olimpiai és világbajnok kenus

- Bolla-Cserjési Kinga – mint magánszemély

II. A hálózat általános és operatív céljai

A közép-szigetközi régió vízi és szárazföldi turisztikai fejlődése, a vízi kultúra életben tartása és 

népszerűsítése,  a  szigetközi  hagyományok,  népi  mesterségek  megőrzésének  elősegítése  és  ezek 

megismertetése, a környezet védelme, a hálózat által érintett települések fejlődése, az azokon élő 

polgárok  életszínvonalának  növelése.  Cél  a  régióban  és  annak  vonzáskörzetében  lévő  iskolák 

tanulóinak és tanárainak lehetőséget teremteni arra, hogy megismerhessék a környezetüket, ebben a 

környezetben űzhető sportokat (elsősorban vízi sportok, lovaglás, kerékpározás) és mindezeket az 

iskolai  tanórák  (és  az  új  Köznevelési  Törvényben  megfogalmazott  mindennapos  testnevelés) 

keretén belül a saját lakókörnyezetükben minél magasabb szinten űzhessék.

Általános cél  mindezek mellett  még a Magyar  – Szlovák kapcsolatok  ápolása,  határon átnyúló 

közös  fejlesztések  megvalósítása,  biztonságos  túraútvonalak  kialakítása  és  az  átjárhatóság 

biztosítása.

Kiemelkedően  fontos  cél  az  együttműködés  megteremtése,  a  közös  gondolkodás,  a  hálózat 
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működése közben érintett területek egyensúlyba hozása (mint pl. turizmus és környezetvédelem, 

fejlődés és hagyományőrzés...).

Operatív – egyéni célok

Olyan cél, fejlesztési igény, amely a hálózat közös céljainak megvalósulását elősegíti, akkor is, ha 

az kizárólag az egyik hálózati tag szűk régiójában valósul meg

A „csendes turizmus” - 

a turisztikai célok és a civil társadalomkapcsolatának megfelelő egyensúlyban tartása

A hálózat működése során, a célok kialakításánál és megvalósításának minden lépésénél elsődleges 

szempontnak kell venni azt a tényt, hogy a régió, ahol a hálózat működik, kizárólag akkor őrzi meg 

a kiemelkedő vonzerejét, ha a terület – természet nyugalma és a régióban élő polgárok hétköznapi 

élete a hálózat működése által nem változik, az esetlegesen megnövekedett terhelést sem ember sem 

a természet nem érzékeli. - 

a hálózat „csendesen működik”, a lehető legtöbbet adja és a lehető legkevesebbet veszi el

III. A hálózat későbbi kielégítő működéséhez szükséges területi kiterjedés 

A következő települések és ezek szűk régiója, vízterülete:

- Kisbodak

- Dunaremete

- Lipót

- Hédervár

- Ásványráró

- szlovákiai Csallóköz.

További hálózatokhoz való csatlakozással a hálózat területi érintettsége nőhet. 

IV. A hálózat alapvető működése
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A hálózat  működésének  koordinálását,  a  fentebb megfogalmazott  célok  és  a  jövőben kialakuló 

egyéni és újabb közös célok figyelembe vételével a  Duna-régió Víziturisztikai Szövetség végzi, a 

régióban élő önkéntes segítő(k) segítségével. Mivel jelen hálózat nem jogi személyiségű, így törvény  

által megfogalmazott működési rendje nincs. Az alapítók és a jövőben részt vevők elfogadják és 

mindent megtesznek azért, hogy az esetlegesen szükséges közös megbeszéléseken részt vesznek, és 

a hálózat működését jelenlétükkel és munkájukkal segítik. Megbeszélést bármely tag összehívhat, 

ennek kötött formája nincs. Fontosabb döntéseket ilyen gyűlések formájában hozunk, a döntéshez a 

részt vevők többségének támogatása vagy elutasítása szükséges. Ezeken a gyűléseken bárki részt 

vehet, de szavazni csak tagok szavazhatnak. Virtuális gyűlés is értelmezhető a hálózat működése 

során (skype, e-mail, stb...).

Alapvetően  fontos,  hogy  a  működés  rugalmas  legyen,  ne  legyen  szükség  bürokratikus 

megbeszélésekre.

Pénzügyi  működés: a  hálózatnak nincs  saját  pénzügyi  rendje,  ezt  a  részt  vevő tagok egyénileg 

bonyolítják.

A kívánt tagok csatlakozása esetén elképzelt területi szerepek:

A hálózat alapításakor az alábbi szerepvállalásokat rögzítjük megvalósítandó célként:

Kisbodak: víziturizmus, vízi sportok, hagyományőrzés – Turisztikai INDULÓBÁZIS

Dunaremete: határon átnyúló kapcsolatok, szárazföldi és vízi turisztikai pihenő és átkelőhely

Lipót: kultúra, hagyományőrzés, gasztronómia, szárazföldi és vízi turizmus, wellnessturizmus,

Hédervár:  kultúra, hagyományőrzés, gasztronómia, szárazföldi turizmus

Ásványráró: hagyományőrzés, Turisztikai ÉRKEZŐBÁZIS 

Csallóköz (Nagybodak): a fenti szerepek összessége.

Magánszemélyek:

Horváth Csaba – hálózat vízi nagykövete

Cserjési Kinga, Klemencz Henrik (DR-VTSZ) – helyi koordinátor
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V. A hálózat tagjairól, szervezetéről

A hálózatnak bárki lehet a tagja, aki a hálózat céljaival egyet ért, és segíti a megvalósulását. Az új  

belépő beválasztásához a meglévő tagok kétharmadának támogatása szükséges. Minden új belépő 

írásos csatlakozó nyilatkozattal fogadja el a hálózat céljai iránti elkötelezettségét A hálózat minden 

tagjának egyforma jogai és kötelezettségei vannak, a döntésekben való részvétel önkéntes.

A hálózat megfelelő működéséhez mindenképpen  fontos az alábbi települések első körben való  

csatlakozása: Dunaremete, Lipót, Hédervár, Ásványráró

Tagi típusok – viszonyok:

- A RENDES TAGOK egy kiemelkedő csoportja az ALAPÍTÓ TAGOK, ÖTLETGAZDÁK

- Települések és azokon működő civil szervezetek alkotják a hálózat RENDES TAGJAIT

- A régióban működő egyéb, illetve más érintett és csatlakozni kívánó civil és egyéb szervezetekkel 

a hálózat STRATÉGIAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST köt.

Ezen két kapcsolati típus biztosítja a hálózat rugalmas és innovatív működését, és kifejezi a tagok 

viszonyát a hálózathoz, és a régió céljaihoz.

- SZMSZ kialakítására egyenlőre nincs szükség.

VI. Hálózat megszűnése

A hálózat megszűnik, ha a működése okafogyottá válik, vagy a többségi támogatása megszűnik.

Mellékletek

M1.

csatolt együttműködési megállapodások (opcionális)
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M2. Hálózat logója és grafikai megjelenései
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M3. Térképek
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Az Alapító Okiratban foglaltakat elfogadom és aláírásommal elismerem a hálózat létrejöttét.

DR-VTSZ részéről Klemencz Henrik alelnök:

Horváth Csaba olimpiai és világbajnok kenus:

Bolla-Cserjési Kinga területi koordinátor:

Kisbodaki Önkormányzat részéről Ekker Károly Polgármester:

Nagybodaki Önkormányzat részéről Soós Róbert Polgármester:

Kisbodaki Baráti Kör Egyesület részéről Tímár Gábor elnök:

Kisbodaki Evezős Klub részéről:
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