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Budapest-Csepel Onk~rmin~zatanak Kipviseld-testiilete az 1990. ivi LXV. tv. I. 
8. (1) bek. i s  a 8. 9. (1) bek., az 1991. ivi XX. tv. 80. §. 6s a 85. 9. (1) bek. a.1-b.1 
pontja, valamint a 147. 9. (2) bek. alapjan hozott 2411992. (1.28.) Korm. rendelet 2. 
§-ban foglalt felhatalmazas, valamint a termiszetvidelemrdl sz616 1982. ivi 4. sz. 
tvr. vigrehajtasira kiadott s az 5811986. (XII.10.) MT. rendelettel mbdositott 
811982. (111.15.) MT. rendelet 9., lo., 11. i s  12. tj alapjan az alabbi rendeletet 
alkotja. 

Helyi jelentdsegc termeszetvidelmi teriilette nyilvanitja Budapest-Csepel 
kozigazgatasi hatarain beliil a Rackevei-Soroksari Duna 5 1,5 folyamkilometerCn~1 a 
Duna partvonalatol kozepvizszintne1 szhi to t t  3 m szeles folyosav hatarvonala, az 
Ifjusagi Tabor, a Hollandi lit, valamint a Vakvezet6 Kutyakikepzd Iskola deli 
keritese i s  annak meghosszabbitott vonala altal ovezett teriiletet "Kis-Dunai Obd  
Termeszetvedelmi Teriilet" neven. 
A teriilct szirazfoldre esd hanyada a 20688311 hrsz. fdldreszleten beliil talalhato, 
kiterjedese minteu 1,96 ha (19600 m?), miivelesi aga "kivett" tulajdonosa a 
Budapest Csepel Onkormanyzat. A vizfeliiletre esd hinyad helyrajzi szama 206884, 
kiterjedese mintegy O,O4 ha (400 m?), tulajdonosa a Magyar ~1la.n-1, kezeldje a 
Kozep-Duna-volgyi Viziibyi Igazgatosag. 
A teljes teriilet mintegy 2,O ha (20000 m2). 
A termeszetvidelmi teriiletnek a fenti foldriszlctcken beliil tortind kitiizeserdl, 
megoszthsarol i s  a pontos kiterjedes megallapitasir01 a Polgarmcsteri Hivatal 
gondoskodik. 

A vidette nyilvinitas elsddleges cilja az, hoby megdriuiik a Rackevei-Soroksiri 
Duna kozel termeszetes allapotban fennmaradt mellekag-szakaszanak ma mar szinte 
e~yediilallo el6vilagat i s  tajkepi irtekeit, a fovarosi Duna-szakasz utolso 
uszolapjait. 



A mCg meglevd termeszeti CrtCkek megovasa - a sokfiile veszelyeztetd tevekenyskg 
megakadalyozasa, illetve megel6zese - csak az internenyes termkszetvedelmi 
oltalom a15 helyezCssel valbsithatb meg. 

3. 5. 

A termCszetvCdelmi teriilet megbvhsa, drzCse, fenntartasa, fejlesztkse Cs bemutatasa 
a Budapest Csepel C)nkormbyzata Polghesteri Hivatalbak feladata. 

A termCszetvCdelmi kezeles koltsCgeit Budapest-Csepel Onkormhyzata Cves 
koltsCgvetCs~ben biztositja. 

(1) A termeszetvkdelmi teriilet fenntarthshra 6s fejlesztCstre termCszetvCdelmi 
kezelesi tewet kell kksziteni. Errdl a Polghesteri Hivatal intezkedik. 

(2) A teriiletet el kell Iatni a vedettseget Cs a tilalmakat jelzd, valamint a Iatogatbk 
utbaigau'dsat szolgdo djekoztato dblikkal, illetve a sziikskges technikai 
felszerelesekkel/berendezCsekkel. 

A 2411992. (1.28.) Korm. rendelet 3. 5. b.1 pontjaban foglaltak alapjin a 
termCszetvedelmi teriilettel kapcsolatos elsdfoku hatosagi jogkort a 811982. (111.15.) 
MT. sz. rendelet 10. 9. (4) bek., 14. 4. (1) es (2) bek., a 17. 5. (2) bek. Cs a 19. 5. 
alapjh indult iigyekben a polginnester; a 18. 5. (1) bek., 20. 5. Cs 21. g., a 31. 9. 
(2) bek. c.1 pontja, valamint az 1982. Cvi 4. tvr. 20. 5. alapjin indult iigyekben a 
jegyzd gyakorolja. 
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A foldtorteneti negyedkor pleisztockn iddszakaban lejhtsz6d6 kirepozgasok 
kovetkeztkben kialakult tektonikus iirokban megjelent-Dunameder ks 
folyasviszonyai a kksdbbi korok temkszetes, majd emberi beavatkozasai miatt 
alapvetd valtozi!isokon mentek keresztiil. 

Az 1872-ben megkezdddott ks a kozelmuItig tart6 folyamszabalyozasok, 
mederrendezksek, kotrisok 6s feltoItksek, mfiszaki lktesitmknyek sora alakitotta ki 
a Rhckevei-Soroksari Duna mai arculatat is. 

Az also torkolattol mkrt 51,5 folyamkilomiternkl az 1930-as kvekig a mai Kis- 
Duna ket mellekaga egyesult egy hajdani sziget dkli csucshnal. 

A folyamszab6lyoz~s s o r b  Mzvkdelmi krdekek miatt a nyugati mellekagat 
feltoltottek, s annak csak legalso kis szakasza maradt fenn obol formajaban. Ezt, s 
kozvetlen kornyezetet foglalja magaba a Kis-Dunai obol Termeszetvedelmi 
Teriilet, mint a Rackevei-Soroksiri Duna egyetlen ilyen, sajatos hidrologiai 
viszonyokkal, noveny- 6s allatvilaggal rendelkez6 elettere. 

Az obolben meb.talalhato nehany nebyzetmerternyi nadas, illetve vizi hmatkasas 
uszolap-folt ma mir a fivirosi Duna-szakasz utolso, megmaradt uszolapjat 
kepviseli, millthoby 1983-ig a mederkotrasokkal valamennyi naby-dunai usz616p- 
teriiletet megsemmisitettek. 

Az obol nadas uszolapjat alkot6 novenyfajok a nad (Phragmites communis) mellett 
a szeleslevelii gyekeny (Typha latifolia), a villas sas (Carex pseudocyperus) es a 
parti sas (Carex riparia), a vizi lorom (Rumex hydrolapathum), a vizi mktelykoro 
(Oenentha aqutica), a vizi peszerce (Lycopus europaeus), a lapi tisztesfi (Stachis 
palustris), a keseriiedes csucsor (Solanum dulcamara) ks a sovkny szu1h.k 
(Calistegia sepium), tovibba a ritka kalmos (Acorus calamus) is. 

A gazdag vizinovenyzettel bon'tott obolben jo1 nyomon kovethetd az 
elmocsirosodas folyamata, a lapkepzddes kppuby. mint a vizmozgas es az uszolapi 
novenyzet eutrofizaciot gatlo hatasa. Az obol khaszok kedvelt ivohelye, 
halbolcsd, bekak, vizisiklok, vizimadarak idealis ilettere. 

Kiemelkedd az oboI kornyezetknek tajesztetikai erteke, vonzereje is. 

Az obolkornykki, tonkretett partszakasz vkdelmet az indokolja, hoby miris 
megfibyelhetd a vizparti eldvilag regeneralodisa, visszatelepulise. 



A korhbban kbsz6rassal biztositott partszakaszokon a kovek kozti hezagokat mkr 
vastagon kitoltotte a lapi novknyzet altal felhalmozott tbzeg. 

Az obolnek t s  kornyezetinek mai illapota rendkiviil aggaszt6 6s elfogadhatatlan, 
jovbje pedig termkszetvidelmi oltalom ala helyezks ntlkiil a biztos pusztulas. 

Ma a vizfeliiletet Cs az egtsz kornyeket gtpkocsironcsok, gumiabroncsok, epitksi 
tormelekhalmok 6s kommunalis szem6tkupacok boritjhk. 

Az obol vizutinp6tlbat nemcsak a feliszapol6das, hanem a parti sCtiny 
nyomvonalaba bedobalt s az atkelest szolghlb kovek is akadilyozzhk. 

Az indzminyes vtdelemmel nemcsak a termdszeti 6rtCkek fennmaradasbak jogi 
feltdteleit kell megteremteni. Biztositani sziiksdges a teriilet teljes 
hulladekmentesitkset, a terepfelszin eredeti formaci6jinak vissza~llitasat, a 
szemetet szillit6 j h d v e k  behatolasinak technikai kikiiszobolesit, a se tby 
vonalaban gyalogos hid Cpitesit az obol torkolata folott, s ugyanitt a meder 
kimelyitesit az intenzivebb vizcsere biztositasa erdekeben. 

A fent reszletezett helyredlitbi Cs videlmi celu munkalatokra mdszaki terveket 
kell kesziteni. 

A Rendelet 5.9-aban elbirt termeszetvedelmi kezelCsi tervben kell rogiteni a 
termkszeti Crtekek megbvasat, fenntartasat Cs fejlesztkset szoga16 elbirasokon 
tdmenben a szabadidd kultirrhlt eltoltisenek lehetdsegit biztosito intezkeddseket 

A teriilet vedette nyilvhnitasaval nemcsak az klbvilagot i s  a taj szepsCgit kivinjuk 
megbrizni, hanem az emberek piheneskt, kikapcsolodasat, a termkszet- es 
kornyezetvidelmi irinyultsa@ oktatast, ismerette rjesztest, tudatformalist is 
eldsegitjiik. 


