
www.szigetkozportal.hu Vízitúrák    
Wasser-Tour /Water tour /Vodné túry

A térkép célja, hogy az idelátogató jobban megismerje és magáénak is tekintse a Szigetköz 
varázslatos vízi világát. A kék árnyalataival és sárgával jelöltük azokat a területeket, amelyek 

igénybe vehetők túrázásra. A zöld árnyalataival jelöltük azokat a területeket, amelyek fokozott védettségük 
miatt nem látogathatóak. Keressen vízitúra szervezőt, mielőtt kirándulni indul. Szakszerű vezetéssel a 
természeti értékek gazdagabb megismerése mellett nagyobb biztonságban is érezheti magát. Jó túrázást, 
kellemes időtöltést!

Das Ziel der Karte ist zu vorstellen Szigetköz und ihre zauberhafte Wasserwelt. Die Region ist 
mit Blau und Gelb vorschlagt, die die Ausflüger in anspruch nehmen können. Das zulegendes 

Schutzgebiet befindet sich mit Grün. Diese Regionen kann man nicht besichtigen. Suchen Sie einen Tourführer  
vor der Wassertour. Mit fachlicher Führung kann die Tour sicherer sein, und man kann den  Naturbetrag besser 
kennenlernen. Wir wünschen einen angenehmen Zeitvertrieb und erlebnisvolle Tour!

The purpose of this map is to introduce the Szigetköz with its magical water world. We have 
marked the available water ways for tripping with the tones of blue and yellow. The high protected 

areas which can’t be visided are signed with the tones of green. You should search for a leader before you 
are going to have a trip. With professional leading the tour can be much more safe and the natural values are 
mostly knowables. Have a great time and a pleasent trip! 

Cieľom mapy je, aby návštevníci lepšie spoznali a osvojili si čarovný vodný život Szigetközu. 
Modrými odtieňami a žltou sme označili tie územia, ktoré sú vhodné na vodné túry. Zeleným 

sme označili tie územia, ktoré sú chránené, a preto sa nesmú navštíviť. Pred výletom vyhľadajte organizátora 
vodných túr. Kvalifikovaným organizovaním vodných túr sa môžete cítit bezpečnejšie v prírode a hlbšie 
spoznáte krásy prírody. Príjemný pobyt a odpočinok v prírode!

Jelmagyarázat /zeichenerklärung /legend /legenda

Látnivaló, érdekesség /Sights, curiosity 
/Sehenswürdigkieiten, Interessante / 
Pozoruhodnosti, zaujímavosti

Áthaladni tilos! /No trespassing! /
Durchgang ist verboten! /Prejazd  
zakázaný!

Javasolt táborhely /Suggested 
Campsites /Empohlene Zeltplätze /
Táborisko

Átemelés/ Lift across/Überhebung / 
Prenesenie člna

Gátőrház /House of the weir-keeper /
Dammwächterhaus /Chalupa strážnika 
hrádze

Állóvíz /Dead-water /Stehendes Wasser 
/ Stojacia voda

Javasolt kikötőhely /Suggested dock /
Empfohlene Anlegeplatz /Miesto na 
prístav

Lassú sodrás /Slow /Langsam /Pomaly 
prúd vody

Út /Way /Weg /Cesta
Erős sodrás /Fast /Schnell /Pomaly 
prúd vody

A vízi közlekedést befolyásoló műtárgy 
/Objects /Kunstgegenstände /Umelý 
predmet ovplyvňujúci splav

Veszélyes sodrás /Dangerous /
Gefährlich / Nebezpečný prúd vody

Árvízvédelmi töltés/ Flood prorection 
embankment /Hochwasserschutzdamm /
Protipovodňová hrádza

118 fkm

100 fkm

91,5 fkm

91 fkm

87,6 fkm

86,9 fkm

85,4 fkm

85,1 fkm

83 fkm

Rajka és Dunakiliti közötti híd /Brücke /
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Halászi, strand /Strand / beach / štrand
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Campsite /Kemping /Táborisko

Lickópuszta, híd /Brücke /Bridge /Most

Mecsér, kemping, híd /Kemping, Brücke /
Campsite, Bridge /Kemping, most

Dunaszentpál

Kunsziget, híd /Brücke /Bridge /Most
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Győr, híd /Brücke /Bridge /Most
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Árvai bukó

Gatyai híd

Mosói bukó

Szilfási híd

Sorjási bukó

Öntési zsilipÚjszigeti bukó

Hatvanasi bukó

Gatyai fenékgát

Gombócosi zárás

Körösztöki bukó

Halrekesztői híd

Rigószigeti bukó

Füzesi töltőbukó
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Farkaslyuki zárás

Szürkei töltőbukó
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Mosói bukó

Barkási híd
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kempingek / campings / campsites / kempingy

aqua hotel termál & Family resort*** & camping 
9200 Mosonmagyaróvár, Kígyó u. 1.
Tel.: +36 96 579 168; www.tha.hu 

part camping

9177 Ásványráró Kikötő u. 51.
Tel.:  +36 70 62 54 881 www.partcamping.hu

kisvesszôsi kemping

9226, Dunasziget, Duna utca
Tel.: +36 20 34 75 248; www.szigetkozkemping.hu

nagyszigeti sátorozóhely

9226 Dunasziget, Dózsa György utca
Tel.: +36 20 51 23 443; www.nagyszigetisatorozo.hu

kiskocsma kemping

9226 Dunasziget, Doborgaz u. 39.
Tel.: +36 20 46 45 012, www.szigetkozkemping.hu

tündérsziget Ökopark sátorozóhely 
9226 Dunasziget, Fő utca 65.
Tel.: +36 20 22 85 220; www.pisztrangkor.hu

party csárda, szabadidôpark, kemping

9228 Halászi Dunasétány
Tel.: +36 30 27 29 015; www.partyszabadido.hu

esthaJnalcsillag kemping

9181 Kisbodak, Gátőrház u. 1.
Tel.:+36 30 37 27 676; www.szigetkoz-vizitura.hu

lipót termál camping****
9233 Lipót, Fő u. 84.
Tel: + 36 30 47 37 656; www.lipoticamping.hu

Kaland /abenteuer /adventure / dobrodružstvo

Futura interaktív természettudományi élmény-
kÖzpont /erlebniszentrum /science center / 
prídovedné centrum zazitikov

9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király u. 142.
Tel.: +36 96 566 280; www.futuramoson.hu

szigetkÖz kalandpark mosonmagyaróvár /
erlebnispark /theme park /dobrodruzny park

9200 Mosonmagyaróvár, Rudolf-liget
Tel.: +36 20 91 80 266; www.szigetkozkalandpark.hu

eleven táJ oktató-és kutató kÖzpont /lehr-und 
WissenschaFtzentrum /educational-and research 
center

9226 Dunasziget, Fő utca 67.
Tel.: +36 20 22 85 220; www.pisztrangkor.hu

lipóti termál-és élményFürdô /thermalbad /spa /
termálné kúpalisko

9233 Lipót, Fő u. 84. 
Tel.: + 36 96 215 723; www.lipotfurdo.hu

tislér diána túravezetô

Tornácos ház, Hegykő, Kossuth Lajos u. 74. 
Tel.: +36 70 22 98 483; https://fertotajtura.hu

dobos horgászbolt / dobos Fishing shop / dobos 
angelladen / dobos rybolov obchod

9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos u. 68.
Tel.: + 36 96 214 608; www.facebook.com/
DobosHorgaszbolt

vízitúra-szervezôk /Wassertour organisatoren

Watertour organizers /organizácia vodnych túr

part camping

9177 Ásványráró, Kikötő u. 51.
Tel.:  + 36 70 62 54 881; www.partcamping.hu

Jégmadár vízutúrák

9226 Dunasziget, Galambos u. 14.
Tel.: +36 20 56 68 196; www.jegmadarviziturak.hu

mosonmagyaróvári vízisport egyesület

9200 Mosonmagyaróvár, Szabadstrand u. 16.
Tel.: +36 70 227 23 09; www.mvse.gportal.hu

nagyszigeti sátorozóhely

9226 Dunasziget, Nagysziget utca
Tel.: +36  20 51 23 443; www.nagyszigetisatorozo.hu

party csárda - szabadidôpark

9228 Halászi, Dunasétány
Tel.: +36 30 27 29 015; www.partyszabadido.hu

pisztráng kÖr egyesület

9226 Dunasziget, Fő u. 67.
Tel.: +36 20 22 85 220; www.pisztrangkor.hu

szürke hód vízitúrák

 9226 Dunasziget, Duna utca
Tel.: +36 20 39 60 617; www.szigetkozkemping.hu

víziló vízitúra

9181 Kisbodak, Duna part
Tel.: +36 30 37 27 676; www.vizilo-vizitura.hu

szietkÖzi termékek / produkte von szigetkÖz / 
„szigetkÖz” products / výrobky szigetkozu

choco card csokimanuFaktúra / 
schokolandenmanuFaktur / chocolate 
manuFacture / továreñ na čokoládu

9243 Albertkázmérpuszta, Futrinka utca 1. 
Tel.: +36 30 43 21 251; www.chococard.hu

szigetkÖz lelke pálinkaház - rácz és rácz pálinka 
manuFaktúra kFt.  / schnapsbrennerei spirithouse 
/ pálenyica

9225 Dunakiliti Radnóti Miklós út 5/A
Tel: +36 96 566 167; www.raczpalinka.hu

inFormációk /inFormacion /inFormation /inFormácie

tourinForm 
szigetkÖz turizmusáért egyesület tdm
H-9200 Mosonmagyaróvár, Magyar u. 9.
Tel./Fax: + 36 96 206 304; www.szigetkozportal.hu

rendôrség /polizei /police /polícia

9200 Mosonmagyaróvár, Erkel F. u. 8.
Tel.: 107

tûzoltóság /FeuerWehr /Fire service / hasičov

9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány u. 16.
Tel.: 105

mentôk /rettung /ambulance /ambulancie

9200 Mosonmagyaróvár, Csaba u. 1/a.
Tel.: 104

dunasziget térsége kisbodaki mellékágrendszer

lipót térsége ásványrárói mellékágrendszer

 

  

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferde gát

Alsó sebes

Benda bukó
Kertészgát

Fenékküszöb

Vígh zsilip

Csökös zárás

Jegenyési bukó

Öregréti
bukó

Záperdei zsilip

Szigetparti bukó Csalánosi áteresz

Tótkalapi
áteresz

Almáskerti 
zsilip

Homokparti zsilip

Helena 
(elbontott)

Ördögszigeti zárás

Kisrévi vízkivétel

Tízezres (elbontott)

Szigeti-Duna nagy híd

Dunakiliti duzzasztómű

Rudika zárás
(elbontott)

Csölösztő szigeti zsilip

Szivárgó csatorna
kis híd

Rajkai vízkivételi zsilip

Szigetelő zárás
(elbontva)

Görgetegi bukó

Felső sebes

Flóri kapu

Rajka
Dunakiliti

Műemlékzsilip, gátőrház
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