
#
Fejlesztési célt szolgáló 

intézkedések
Tervezett tevékenységek Célterület Érintett Natura 2000 terület Megcélzott természeti értékek Forrásigény (eFt)

Fejlesztés finaszírozásának 

lehetőségei

kapcsolódó 

stratégiai cél

1

További őrszolgálati irodák/központok 

kialakítása (5db), további laptopok (13 

db), GPS-ek(13db) beszerzése, 

terepjáró gépkocsik további 

beszerzése ill. cseréje (7db) Zárt 

kormányállásos hajók beszerzése 

(5db)

További őrszolgálati irodák/központok 

kialakítása (5db), további laptopok (13 

db), GPS-ek(13db) beszerzése, 

terepjáró gépkocsik további 

beszerzése ill. cseréje (7db) Zárt 

kormányállásos hajók beszerzése (5 

db).

Távmunka feltételeinek 

megteremtése

NPI teljes működési területe NPI teljes működési területe

Az intézkedés által megcélzott természeti 

értékek (védett/fokozottan védett/közösségi 

jelentőségű fajok, közösségi jelentőségű 

élőhelytípusok stb.), és/vagy értékcsoportok 

felsorolása; csak azokat az értékeket kérjük 

megnevezni, amelyek 

megőrzését/bemutatását az adott intézkedés 

kifejezetten célozza (az érintett értékek 

teljeskörű felsorolását javasiolt mellőzni)

200 000 3.1.10.

#
Fejlesztési célt szolgáló 

intézkedések
Tervezett tevékenységek Célterület Érintett Natura 2000 terület Megcélzott természeti értékek Forrásigény (eFt)

Fejlesztés finaszírozásának 

lehetőségei

kapcsolódó 

stratégiai cél

2

Hansági vizes élőhelyrekonstrukciók 

fejlesztése

Tervezés, zsilipek létesítése, gátak 

építése

Dél-Hanság HUFH30005 Hanság Nádasok, gyékényesek, hínarasok, telepesen 

költő gém-félék, cigányréce, rétisas 1 000 000
Európai uniós pályázati forrás 3.2.2., 3.2.3., 

3.2.4., 3.2.5.

3

Fertői főcsatornák fejlesztése és 

rekonstrukciója

Tervezés, csatornakotrás Fertő HUFH10001 Fertő-tó Nádasok, gyékényesek, telepesen költő gém-

félék, réti csík, lápi póc
1 000 000

Európai uniós pályázati forrás 3.2.6.

4

Várbalogi héricses TT beerdősített 

gyepjeinek legelőerdővé, felnyíló 

erdővé, vagy gyeppé alakítása

idegenhonos fafajok (akác, bálványfa, 

krisztustövis) eltávolítása, megmaradt 

tölgy egyedek védelme, gyepkezelés

Várbalogi héricses TT és rajkai Krisztus-kúti tábla HUFH10004 Mosoni-síki száraz gyepek, tavaszi hérics, 

árvalányhaj fajok, ürge
100 000

EU-s forrás partneri önerővel 3.1.4.

5

Vízkormányzási tanulmány készítése a 

meglévő létesítmények 

felülvizsgálatával, ez alapján a 

műszaki létesítmények megtervezése 

majd kivitelezése a Fertő tájon

a tanulmány és a terv alapján a 

meglévő, rossz műszaki állapotban 

levő korábbi vízelvezető árkok és 

műtárgyak felújítása és/vagy 

megszüntetése

Fertő-tó menti gyepek Fertőboz, Hidegség, 

Fertőhomok, Hegykő, Fertőszéplak és Sarród 

külterületén

HUFH 10001 Szikes gyepek, magassásos rétek, kékperjés 

láprétek

150 000

3.2.6.

6

Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet 

területén (Ravazdi őrkerület) a FHNPI 

vagyonkezelésében álló 

erdőterületeken invazív fafajok 

visszaszorítása (akác, bálványfa). 

A Felpéc (Sísek, "ősborókás") 

területén invazív fajok visszaszorítása. 

Écs ősfenyves 0166/3; 0175/10 hrsz.-ú 

erdőterület rendbetétele. 

Felpéc 20A, Écs községhatárokban a 11A; 12A 

erdőrészletek.

HUFH 20008 "Ősborókás és ősfenyves" erdőterületek 

rendbetétele.
30 000

3.1.6.

7

Pannonhalmi dombság területén még 

fellelhető, becserjésedő 

gyepterületekről cserjék és invazív 

fajok kiírtása, esetleges későbbi 

legeltetéssel történő fenntartása.

A még visszafordítható stádiumban 

lévő gyepterületek rekonstrukciója, 

potenciális ragadozó madár 

táplálkozóhely kialakítása.

Écs, Tényő, Győrújbarát községhatárok külterületi 

részein.

HUFH 20008 Pannon löszgyep rekonstrukció.

50 000

3.1.4.

8

PTK (Pannonhalmi dombság) 

Gyurgyalag élőhelyek kialakítása, régi 

partfalak rendbe tétele.

Leomlott partfalak rézsűjének 

kialakítása, benőtt fásszárú fajok 

eltávolítása.

Ravazd, Écs, Győrújbarát községek közigazgatási 

területén belül.

HUFH 20008 Gyurgyalag fészkelőhelyek visszaállítása, újak 

kialakítása. Esetleg helyi önkormányzatok 

bevonása.

5 000
3.1.12.

9

Ravazd- Sokorópátka közti tanösvény 

teljes felújítása. Táblák, esőbeálló, 

szemétgyűjtők újjá építése.  

Erdészeti út menti tanösvény 

elemeinek teljes cseréje. 

Ravazd- Sokorópátka erdészeti feltáróút mellett. HUFH 20008 A dombságban egyedülállóan fennmaradt 

tanösvénynek a felújítása. 
2 500

Hazai forrás 3.3.5.

10

Szigetközi mentett oldali rontott 

erdők átalakítása

pusztulófélben levő nemesnyarasok 

letermelése, veresgyűrű som és 

idegenhonos fafajok helyett őshonos 

fajokkal felújítás, esetenként 

művelésből kivonás és gyeppé alakítás

Mosonmagyaróvártól Győrzámolyig saját és 

erdőgazdasági tulajdonú területek

HUFH30004 Szigetközben költő vízimadárfajok, haris 

kornis tárnics, méhbangó, tűzlilom stb.

300 000

EU-s forrás partneri önerővel 3.1.5.

11

Szigetközi mentett oldali gyepek 

helyreállítása

kiszáradt, degradált, idegenhonos 

fajokkal benőtt gyepterületek 

revitalizációja

Alsó-Szigetköz Ásványrárótól Győrzámolyig saját és 

erdőgazdasági tulajdonú területek

HUFH30005 Szigetközben költő vízimadárfajok, haris 

kornis tárnics, méhbangó, tűzlilom stb. 125 000
EU-s forrás partneri önerővel 3.1.4.

Fejlesztési cél:
Természetes élőhelyek helyreállítása, állapotának javítása

Elvárt eredmények:

Az időszak végére a természetes élőhelyeken húzódó utak és villanyvezetékek okozta állatpusztulások jelentős mérséklése, helyenként megszüntetése.

Elvárt eredmények:

Az időszak végére minden őrkerületben min. 2 (mindösszesen 23) fő teljesítsen szolgálatot, elérve ezzel a jogszabályokban előírt feladatellátáshoz szükséges létszám alsó határát (folyamatos ügyeleti szolgálat biztosítása!!!), ezen túlmenően minden őr a szolgálati szabályzatban előírt alapfelszereltségen túl fel legyen szerelve a távmunkához szükséges 

minden számítástechnikai eszközzel - fejenként egy korszerű laptop, telefon, GPS készülék, továbbá őrkerületenként (11db) egy iroda, gépjármű, szükség esetén korszerű vízijárművek.

Fejlesztési cél:
Vonalas létesítmény környezetkárosító hatásának mérséklése a FHNPI működési területén

Elvárt eredmények:

A természetvédelmi őrszolgálati feladatellátás hatékonyságának növelése

Fejlesztési cél:



#
Fejlesztési célt szolgáló 

intézkedések
Tervezett tevékenységek Célterület Érintett Natura 2000 terület Megcélzott természeti értékek Forrásigény (eFt)

Fejlesztés finaszírozásának 

lehetőségei

kapcsolódó 

stratégiai cél

12

Kétéltű és hüllővonulás 

szempontjából veszélyes útszakaszok 

lehatárolása vonulási adatok alapján, 

majd pusztulás mérséklése terelőkkel

veszélyes útszakaszokon terelőfalak 

és átereszek létesítése, majd 

folyamatos monitoring

Soproni-hegység és Fertő-tó partvidéke HUFH10001 és HUFH20012 védett kétéltű és hüllőfajok

285 000

EU-s forrás saját erővel 3.1.8.

13

Madarakra veszélyes és 

tájképromboló középfeszültségű 

légvezetékek földkábelbe helyezése a 

Fertőparton és a Soproni hg-ben

Soproni TK-ban 30 km légvezeték föld 

alá helyezése, erdei nyiladékok 

megszüntetése, Fertőrákos és Balf 

között 10km hosszban

Soproni-hegység és Fertő-tó partvidéke HUFH10001 és HUFH20012 védett és fok.védett madárfajok, kiemelten 

ragadozók
100 000

EUs forrás áramszolgáltatói önerő 

bevonásával

3.1.8.

#
Fejlesztési célt szolgáló 

intézkedések
Tervezett tevékenységek Célterület Érintett Natura 2000 terület Megcélzott természeti értékek Forrásigény (eFt)

Fejlesztés finaszírozásának 

lehetőségei

kapcsolódó 

stratégiai cél

14

Védett geológiai feltárások felújítása, 

barlangok bejáratának lezárása, 

forrásfoglalások kialakítása

omladék eltávolítása, bejáratok 

biztonságos lezárása, forrásfoglalások 

kialakítása

Soproni TK, Pannonhalmi TK, Dudlesz erdő Natura 

2000, Fertő-hanság NP

HUFH10001, HUFH20003, HUFH20006, HUFH20012, 

HUFH20008

Vörös-hídi feltárás, Nándormagaslat, Dudlesz-

barlang, Nyúli szurdik, Écsi löszfal, Hidegségi 

Papkert forrásai, Bögre-forrás, ágfalvi Anger-

forrás

50 000

EU-s forrás partneri önerővel 3.1.12.

#
Fejlesztési célt szolgáló 

intézkedések
Tervezett tevékenységek Célterület Érintett Natura 2000 terület Megcélzott természeti értékek Forrásigény (eFt)

Fejlesztés finaszírozásának 

lehetőségei

kapcsolódó 

stratégiai cél

15

Az Igazgatóság területén lévő 

tanösvények felújítása, 

továbbfejlesztése; kilátótornyok, 

gyaloghidak felújítása, 

akadálymentesítése; 

pihenők/esőbeállók és parkolóhelyek 

korszerűsítése, illetve szükség esetén 

kialakítása, megközelítés segítése, 

természefotós leshelyek kialakítása.

Tanösvények (Sziki őszirózsa T., Hany 

Istók T., TőzikeT., Vizi rence T., stb.) , 

tájékoztató táblarendszerek felújítása 

, új elemekkel való bővítése 

(Igazgatóság teljes területe), 

gyaloghidak felújítása (Tőzike 

Tanösvény, Csáfordjánosfa), 

kilátótornyok korszerűsítése: Fertő-táj 

3, Dél-Hanság 3, Szigetközi TK 3, 

Pannonhalmi TK 1,  új kilátó építése 

Fehértó, adálymentesítés (min 2 

kilátó), megközelítés segítése, fotós 

leshelyek kialakítása: szikes tavak 1, 

Osli-Hany 1, Nyirkai-Hany 1,; 

szolárhajó kikötő korszerüsítése

Fertő-Hanság Nemzeti Park 23 800 ha   238/NP/91,                                                                  

Soproni Tájvédelmi Körzet 4890 ha (40/TK/77)                                                                                    

Szigetközi Tájvédelmi Körzet 9681,6 ha    187/TK/87,                                                             

Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet      8271,5 ha 

253/TK/92,                                                          

Természetvédelmi Területek

Igazgatóság Natura 2000 hálózat részei a NP, TK-k és TT-

k területe

A  tanösvények és bemutató útak által 

érintett területek védett és fok. védett, 

közösségi jelentőségű fajai

50 000

Európai uniós pályázati forrás 3.3.5.

#
Fejlesztési célt szolgáló 

intézkedések
Tervezett tevékenységek Célterület Érintett Natura 2000 terület Megcélzott természeti értékek Forrásigény (eFt)

Fejlesztés finaszírozásának 

lehetőségei

kapcsolódó 

stratégiai cél

Fejlesztési cél:

Fejlesztési cél:
Éllettelen természeti értékek hosszútávú megőrzése és bemutatása a FHNPI működési területén

A környezeti nevelésben dolgozók által végzett munka hatékonyságának növekedése, a környezettudatos magatartás és a fenntartahatóságra nevelés eredményességének megerősítése, a környezeti nevelési tevékenységet elősegítő eszközrendszer és háttérinfrastruktúra kialakítása. 

Elvárt eredmények:
Az időszak végére a működési területünk természeti értékei (geológiai feltárások, barlangok és források)

Elvárt eredmények:

Elvárt eredmények:
A meglévő tanösvények átalakítása korszerű, többnyelvű tanösvényhálózattá; a bemutatóhelyek, betekintő pontok akadálymentesítése; a védett területek/élőhelyek élővilágának bemutatásához, megőrzéséhez, kezeléséhez szükséges feltételek megteremtése 

Fejlesztési cél:

Tanösvény-hálózat és terepi infrastruktúra korszerűsítése az Igazgatóság területén

Erdei iskolai és diáktábori infrastruktúra korszerűsítés és eszközfejlesztés az Igazgatóság területén.



16

Az Igazgatóság oktatóközpontjának 

(Csapody István Természetiskola) és 

diáktábori helyszíneinek (Lipót-

Gombócos, Fehértói-Madárvárta) és 

környezetének infrastruktúrális 

fejlesztése, bemutatási eszközpark és 

szálláshelyfejlesztés, gépjármű 

állomány, kerékpár és kenu állomány 

fejlesztése és tárolásuk, szállításuk 

megoldása

Csapody i. Természetiskola: 

- épületfelújítás, 

- szálláshelyek felújítása,

- bútorzatcsere,

- szemléltető eszközök beszerzése 

(távcsövek, naptávcső, spektívek, stb.)

- járművek (1 db. 9 személyes 

mikrobusz, kerékpárok, elektromos 

kerékpárok, napelemes kerékpártöltő 

állomás, kenuk, kerékpár-kenu-szállító 

tréler) beszerzése,  

- udvari infrastruktúra megvalósítása: 

sátorhelyek, külső foglalkozatók, 

vizesblokkok, parkrendezés                                                

Gombócos:  

- szálláshelyfejlesztés,

- sátorhelyek kialakítása,

- új vizesblokkok kialakítása

- energetikai fejlesztések

- szennyvízkezelés megoldása

- szemléltető eszközök beszerzése         

Fehértó: 

- terepi bemutatási eszközfejlesztés                                     

-  fedett foglalkoztató                                                                                     

Csapody I. Természetiskola Fertőújlak, Lipót - 

Gombócos Természetvédelmi táborhely (Szigetközi 

TK), Fehértói Madárvárta Fehértó, 

FHNP Fertő-táj, Hanság, Szigetközi TK Lipót-Gombócos A fejlesztéssel érintett területek védett és 

fok. védett, közösségi jelentőségű fajai

150 000 Hazai forrás 3.3.6.

6
Fejlesztési célt szolgáló 

intézkedések
Tervezett tevékenységek Célterület Érintett Natura 2000 terület Megcélzott természeti értékek Forrásigény (eFt)

Fejlesztés finaszírozásának 

lehetőségei

kapcsolódó 

stratégiai cél

17

A hansági kerékpáros útvonalhálózat 

fejlesztése infrsatrukturális 

beruházások, kiszolgáló létesítmények 

kialakítása

Az Osli-Hany élőhelyrekonstrukció és 

a Hany Istók tanösvény és a hansági 

kerékpárúthálózat kerékpáros 

bejárását biztosító utak fejlesztése,             

tájékoztatórendszer fejlesztése, 

pihenő, betekintő pontok létesítése,              

marketingeszközök készítése, stb

FHNP - Osli-Hany HUFH 30005 Hanság A hansági vizes élőhelyek, láprétek, láperdők 

élővilágának védett, fok. védett és közösségi 

jelentőségű fajai

40 000 Ft EU-s forrás

7
Fejlesztési célt szolgáló 

intézkedések
Tervezett tevékenységek Célterület Érintett Natura 2000 terület Megcélzott természeti értékek Forrásigény (eFt)

Fejlesztés finaszírozásának 

lehetőségei

kapcsolódó 

stratégiai cél

18

A bemutatóhelyek meglévő 

kiállításainak továbbfejlesztése, új 

interaktív kiállítási elemek integrálása 

a meglévő bemutatási 

infrastruktúrába. Udvari eszközök 

beszerzése, udvarrendezés, 

parkosítási munkák elvégzése.

Lászlómajor: új udvari 

bemutatóeszközök beszerzése és 

bemutatása: a meglévő 

gazdálkodástörténeti kiállítás új 

elemeként egy működőképes gőzgép 

beszerzése. A legkisebbeknek a 

játszótér továbbfejlesztése keretében 

mezőgazdasági gépek kicsinyített 

változatainak beszerzése.                                     

A meglévő udvari tájékoztató 

eszközök továbbfejlesztése, az 

állattartás, pásztorkodás, halászat 

témakörében új eszközök beszerzése.                        

Öntésmajor: új udvari interaktív 

kiállítási eszközök beszerzése,     

foglalkoztatótér kialakítása,         

bemutatási eszközök beszerzése,  

parkosítás,

Bemutató Majorság és Látogatóközpont Lászlómajor                                                                 

Hanság Élővilága Kiállítás Öntésmajor

nem rel. nem rel. 32 000 Ft EU-s forrás, hazai forrás 3.3.6..

Fejlesztési cél: 

Védett területet érintő kerékpáros turisztikai attrakciófejlesztés Kapuvár és Dél-Hanság környékén

Elvárt eredmények: 
A dél-hansági védett területek bemutatási, megközelítési  infrastruktúrájának fejlesztése 

Fejlesztési cél: 

Bemutatóhelyek fejlesztése: Bemutató Majorság és Látogatóközpont Lászlómajor és Hanság Élővilága kiállítás Öntésmajor bemutatási infrastruktúrafejlesztés

Elvárt eredmények: 
Látogatószám emelése, rentábilis üzemeltetés megteremtése, új interaktív bemutatási eszközök alkalmazása. 



19

A szigetközi természetvédelmi munka 

és természeti értékek bemutatása

akadálymentes tanösvények és kilátók 

létesítése a revitalizált területeken, 

továbbá elektromos meghajtású 

vízijárművek a hullámtéri természeti 

értékek bemutatására

Szigetköz mentett oldali és hullámtéri területei HUFH30006 Szigetközi TK természeti értékei 75000 EU-s forrás 3.3.6.

8 Fejlesztési célt szolgáló Tervezett tevékenységek Célterület Érintett Natura 2000 terület Megcélzott természeti értékek Forrásigény (eFt) Fejlesztés finaszírozásának kapcsolódó 

20

Saját munkatársak szakmai 

továbbképzéseken valő részvételének 

biztosítása,                           partnerek, 

külsős szakemberek részére szakmai 

képzések szervezése. Az oktatás és 

turisztika vonalán partnerek bevonása 

új programcsomagok kifejlesztésére.

Munkatársak részére: szakmai 

képzéseken, továbbképzéseken való 

részvétel biztosítása.                                                                  

Képzési anyagok kidolgozása 

ökoturisztikai és környezeti nevelési 

továbbképzésekhez.                                                            

Továbbképzések szervezése:             

>környezeti nevelés témakörében 

pedagogusok számára képzési 

anyagok kidolgozása, képzések 

hirdetése és megrendezése,                  

speciális módszertani anyagok 

kidolgozása sajátos nevelési igényű és 

fogyatékkal élő gyermekek környezeti 

nevelési gyakorlatához az 

esélyegyenlőség jegyében

>ökoturizmus témakörében 

túravezető képzési anyagok 

kidolgozása, képzések hirdetése és 

megrendezése

FHNPI FHNP területei nem rel. 18000 Hazai forrás 3.1.11.

Fejlesztési cél: 

Oktatási és turisztikai munkatársak képzése, továbbképzése, szolgáltatásfejlesztés

Elvárt eredmények: 
Szakmai tudás elmélyítése, fejlesztése, a feladatok ellátáshoz megfelelő személyzet biztosítása, új partneri együttműködésekkel szolgáltatók bevonása 



ak Intézkedések

Kapcsolódó 

fejlesztési cél/ 

eredmény

Az intézkedéseket megalapozó tervek Az intézkedések jogszabályi 
Az intézkedések 

munkahelyteremtő hatása
Stratégiai kapcsolódások

1

További őrszolgálati irodák/központok kialakítása (5db), további laptopok (13 db), GPS-

ek(13db) beszerzése, terepjáró gépkocsik további beszerzése ill. cseréje (7db) Zárt 

kormányállásos hajók beszerzése (5db)

3.1.10.

nincsen

2012. évi CXX, tv. a rendészeti feladatellátásról, 361/2013. (X.11) Korm.rendelet

5

2

Hansági vizes élőhelyrekonstrukciók fejlesztése 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4., 

3.2.5.

Natura 2000 fenntartási terv (HUFH30005), vízjogi engedélyes terv 1996. LIII.tv. 2 biológiai sokféleség megőrzése és növelése

3 Fertői főcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója 3.2.6. 1996. LIII.tv. 3 biológiai sokféleség megőrzése és növelése

4

Várbalogi héricses TT beerdősített gyepjeinek legelőerdővé, felnyíló erdővé, vagy gyeppé 

alakítása

3.1.4. természetvédelmi kezelési terv 1996. LIII.tv. 1 biológiai sokféleség megőrzése és növelése

5

Vízkormányzási tanulmány készítése a meglévő létesítmények felülvizsgálatával, ez alapján a 

műszaki létesítmények megtervezése majd kivitelezése a Fertő tájon

3.2.6. nincsen 1996. LIII.tv. 1 biológiai sokféleség megőrzése és növelése

6

Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet területén (Ravazdi őrkerület) a FHNPI vagyonkezelésében 

álló erdőterületeken invazív fafajok visszaszorítása (akác, bálványfa). 

3.1.6. nem hatályos kezelési terv 1996. LIII.tv. 2 inváziós fajok visszaszorítása

7

Pannonhalmi dombság területén még fellelhető, becserjésedő gyepterületekről cserjék és 

invazív fajok kiírtása, esetleges későbbi legeltetéssel történő fenntartása.

3.1.4. nem hatályos kezelési terv 1996. LIII.tv. 2 inváziós fajok visszaszorítása

8

PTK (Pannonhalmi dombság) Gyurgyalag élőhelyek kialakítása, régi partfalak rendbe tétele. 3.1.12. nem hatályos kezelési terv 1996. LIII.tv. 1 biológiai sokféleség megőrzése és növelése

9

Ravazd- Sokorópátka közti tanösvény teljes felújítása. Táblák, esőbeálló, szemétgyűjtők újjá 

építése.  

3.3.5. nem hatályos kezelési terv 1996. LIII.tv. 1 fenntartható turizmus fejlesztése

10 Szigetközi mentett oldali rontott erdők átalakítása 3.1.5. Natura 2000 fenntartási terv (HUFH30004) 1996. LIII.tv. 3 biológiai sokféleség megőrzése és növelése
11 Szigetközi mentett oldali gyepek helyreállítása 3.1.4. Natura 2000 fenntartási terv (HUFH30004) 1996. LIII.tv. 2 biológiai sokféleség megőrzése és növelése

12

Kétéltű és hüllővonulás szempontjából veszélyes útszakaszok lehatárolása vonulási adatok 

alapján, majd pusztulás mérséklése terelőkkel

3.1.8. korábban kivitelezett szakaszok terve 1996. LIII.tv. 2 biológiai sokféleség megőrzése és növelése

13

Madarakra veszélyes és tájképromboló középfeszültségű légvezetékek földkábelbe 

helyezése a Fertőparton és a Soproni hg-ben

3.1.8. nincsen 1996. LIII.tv. 3 biológiai sokféleség megőrzése és növelése

14

Védett geológiai feltárások felújítása, barlangok bejáratának lezárása, forrásfoglalások 

kialakítása

3.1.12. nem hatályos kezelési terv 1996. LIII.tv. 1 biológiai sokféleség megőrzése és növelése

15

Az Igazgatóság területén lévő tanösvények felújítása, továbbfejlesztése; kilátótornyok, 

gyaloghidak felújítása, akadálymentesítése; pihenők/esőbeállók és parkolóhelyek 

korszerűsítése, illetve szükség esetén kialakítása, megközelítés segítése, természefotós 

leshelyek kialakítása.

3.3.5. Natura 2000 fenntartási tervek, Természetvédelmi Kezelési tervek 1996. LIII.tv. 2 fenntartható turizmus fejlesztése

16

Az Igazgatóság oktatóközpontjának (Csapody István Természetiskola) és diáktábori 

helyszíneinek (Lipót-Gombócos, Fehértói-Madárvárta) és környezetének infrastruktúrális 

fejlesztése, bemutatási eszközpark és szálláshelyfejlesztés, gépjármű állomány, kerékpár és 

kenu állomány fejlesztése és tárolásuk, szállításuk megoldása

3.3.6. nincsen 1996. LIII.tv. 4 környezetvédelmi-természetvédelmi oktatás 

infrastrukturájának fejlesztése

17

A hansági kerékpáros útvonalhálózat fejlesztése infrsatrukturális beruházások, kiszolgáló 

létesítmények kialakítása

Natura 2000 fenntartási terv (HUFH30005) 1996. LIII.tv. 2 fenntartható turizmus fejlesztése

18

A bemutatóhelyek meglévő kiállításainak továbbfejlesztése, új interaktív kiállítási elemek 

integrálása a meglévő bemutatási infrastruktúrába. Udvari eszközök beszerzése, 

udvarrendezés, parkosítási munkák elvégzése.

3.3.6.. nincsen 1996. LIII.tv. 4 fenntartható turizmus fejlesztése

19

A szigetközi természetvédelmi munka és természeti értékek bemutatása 3.3.6. Natura 2000 fenntartási terv (HUFH30004) 1996. LIII.tv. 1 fenntartható turizmus fejlesztése

20

Saját munkatársak szakmai továbbképzéseken valő részvételének biztosítása,                           

partnerek, külsős szakemberek részére szakmai képzések szervezése. Az oktatás és turisztika 

vonalán partnerek bevonása új programcsomagok kifejlesztésére.

3.1.11. nincsen 1996. LIII.tv. 1

21 Gyepek természetességi állapotának javítása 3.1.4. Natura 2000 fenntartási terv (HUFH30005) 1996. LIII.tv. 4 biológiai sokféleség megőrzése és növelése
22 Gyepek természetességi állapotának javítása 3.1.4. Natura 2000 fenntartási terv (HUFH30005) 1996. LIII.tv. 4 biológiai sokféleség megőrzése és növelése

23

Mezőgazdasági úthálózat fejlesztése 3.1.1., 3.1.2., 3.1.4. Natura 2000 fenntartási terv (HUFH30005) 1996. LIII.tv. 3 biológiai sokféleség megőrzése és növelése, inváziós fajok 

visszaszorítása
24 Erdők természetességi állapotának javítása, inváziós fajok visszaszorítása 3.1.5., 3.1.6. Natura 2000 fenntartási terv (HUFH30004, HUFH30005) 1996. LIII.tv. 3 inváziós fajok visszaszorítása

25

Erdők természetességi állapotának javítása, természetes felújítások nagyobb arányú 

alkalmazásához szükséges infrastruktúra megteremtése

3.1.5., 3.1.6. Natura 2000 fenntartási terv (HUFH30004, HUFH30005) 1996. LIII.tv. 3 inváziós fajok visszaszorítása

26

Legelőkertek kialakítása 3.1.1., 3.1.2., 3.1.4. Natura 2000 fenntartási terv (HUFH30005) 1996. LIII.tv. 2 biológiai sokféleség megőrzése és növelése, inváziós fajok 

visszaszorítása

27

Meglévő villanypásztor rendszerek felújítása 3.1.1., 3.1.2., 3.1.4. Natura 2000 fenntartási terv (HUFH30005) 1996. LIII.tv. 3 biológiai sokféleség megőrzése és növelése, inváziós fajok 

visszaszorítása

28

Telelőkertek fejlesztése 3.1.1., 3.1.2., 3.1.4. Natura 2000 fenntartási terv (HUFH30005) 1996. LIII.tv. 2 biológiai sokféleség megőrzése és növelése, inváziós fajok 

visszaszorítása

29

Téli takarmányozás infrastruktúrális fejlesztése 3.1.1., 3.1.2., 3.1.4. Natura 2000 fenntartási terv (HUFH30005) 1996. LIII.tv. 2 biológiai sokféleség megőrzése és növelése, inváziós fajok 

visszaszorítása


