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r e n d e l e t e  
a Kis-Dunai liget temeszetvedelmi teriilette nyilvh.nitashro1 

A Budapest-Csepel ~ n k o r m h ~ z a t h a k  Kepviselo-testiilete az 1990. evi LXV. tv. 
1. #. (1) bek. es a 8. $. (1) bek., az annak modositashrol szolo 1994. evi LXIII. tv. 
38. #. 1631 A.$., az 1991. evi XX. tv. 80. 5. es a 85. 9. (1) bek. a.1-b.lpontja, 
valamint a 147. $. (2) bek. alapjh hozott 2411992. 0.28.) Kom. rendelet 2. §-ban 
foglalt felhatalmazas, valamint a temeszetvedelemriil szolo 1982. evi 4. sz. tvr. 
vegrehajtashra kiadott s az 5811986. (X11.10.) MT rendelettel modositott 811982. 
(ID. 15.) MT rendelet 9., lo., 1 1. es 12. 5. alapjh az alabbi rendeletet alkotja. 

Helyi jelentosegii temeszetvedelmi terblette nyl1vh.nit.a Budapest-Csepel 
kozigazgatasi hathrain beliil, a Rackevei-Soroksari Duna Fs-Duna) parti savjhak 
deli, keriileti szakaszat, a Duna partvonalatol kozep-vizszintnel szhdtott 3 m szeles 
folyosav hathonala, a kompkikoto, a Hollandi lit, valamint a Csepel- 
Szigetszentmiklos telepiileshath dtal ovezett teriileten. 

A vedette nyilvanitott teriilet neve: Kis-Dunai liget. 

A teriilet kiterjedese: 11,07 ha. 

A fdldnyilvhtartasi adatokat a melleklet tartalmazza. 

A vedette nyilvhnitas elsodleges celja az, hogy megorizziik a Rackevei-Sorokshri 
Duna kozel termeszetes dlapotban fennmaradt szakaszhak ma mhr szinte 
egyediildlo elovilagat 6s tAjkepi ertkkeit, a Bvhrosi Duna-szakasz utolso 
uszblapjait. 

A meg meglevo temeszeti ertekek megovasa - a sokfile veszelyezteto tevekenyseg 
megakadhlyozasa, illetve megelozese - csak az intezmenyes temeszetvedelmi 
oltalom ala helyeztssel valosithato meg. 



A Kis-Dunai liget termeszetvedelmi teriilet termeszetvedelmi kezeleset a Budapest 
Csepel Onkormhyzata Polghesteri Hivatala latja el. 

A termeszetvedelmi kezeles koltsegeit Budapest-Csepel ~nkormhyzata eves 
koltsegvetkseben biztositja. 

(1) A termeszetvedelmi teriilet fenntartaska es fejleszteske 
termeszetvedelmi kezelesi tervet kell kesziteni. En51 Budapest-Csepel 

i; ~ n k o r m h ~ z a t h a k  Polghesteri Hivatala intezkedik. 

(2) A teriiletet el kell latni a vedettseget es a tilalmakat jelzo, valamint a 
latogatok utbaigazitasat szolgdo tajekoztato tablikkal, illetve a sziikseges 
techkai  berendezesekkel. 

A vedett teriileten nem szabad olyan letesitmenyt elhelyezni es iizemeltetni, amely 
a taj jelleget, vadonelo noveny- 6s dlatvilagat, illetve a Kis-Duna vizminoseget 
veszelyezteti. 

A vedett teriileten beliil gepjhiiforgalom nem engedelyezheto. 

A teriilet rendelteteset erinto terveket a vedelem celjaival kell osszhangba hozni. 

Az erdoket termeszetvedelmi rendeltetesre kell atsorolni. 

Az erdok felujitasat es potlasat s a fasitasokat tajelegii, oshonos fafajokkal kell 
vegezni. 



A 2411992. (1.28.) Korm. rendelet 3. 8. b.1 pontjaban foglaltak alapjh a 
termeszetvedelmi teriilettel kapcsolatos elsofokh hatosagi jogkiirt a 811982. @I. 15.) 
MT. sz. rendelet 10. 8. (4) bek., 14. 8. (1) es (2) bek. a 17.8. (2) bek. es a 19. 8. 
alapjhn indult iigyekben a polgamester, a 18. $. (1) bek., 20. 8. es 21. 8. a 3 1.8. (2) 
bek. c.1 pontja, vala..int az 1982. evi 4. tvr. 20.g. alapjhn indult iigyekben a jegyzo 
gyakorolj a. 

E rendelet a kihirdetes napjhn lep hatdyba. 



Melleklet 

A Kis-Dunai liget Termeszetvedelmi Teriilet foldnyilvhntartasi adatai: 

I I 

Hrsz. Teriilet /m2/ Miivelesi ag Tulajdonos, kezelo 

205 196 64.501 legelo, erdo Kozep-Duna-volgyi Viziigyi 
Igazgatbskg I ~ K S Z I  

205 199 42.581 erdo Bp-Csepel ~nkormhnyzata 

205 190 3.654 vizfeliilet Magyar &lam Kozep-Duna 
-volgyi Viziigyi Igazgatosag 



A foldtorteneti negyedkor pleisztocen idoszakaban lejatszodo kQegmozgasok 
kovetkezteben kialakult tektonikus hokban megjelent Duna-meder es annak 
folyasviszonyai a kesobbi korok termeszetes, majd emberi beavatkozasai miatt 
alapveto vdtozasokon mentek keresztiil. 

Az 1872-ben megkezdodott es a kozelmultig tarto folyamszabdyozhsok, 
mederrendezesek, kotrasok es feltoltesek, miiszaki letesitmenyek sora alakitotta ki a 
Rackevei-Sorokshi Duna mai arculatat is. A folyamszabdyozas so rb  Mzvedelmi 
Qdekek miatt a termeszetes partvonalat modositotthk s Csepelen annak csak legalso 
szakasza maradt fenn kozel eredeti formaban. Ezt a komp-atkelo, valamint Csepel 
es Szigetszentmiklos hatha kozotti teriiletet s kozvetlen kornyezetet foglalja 
magaba a Kis-Dunai liget Termeszetvedelmi Teriilet, mint a Rackevei-Sorokshri 
Duna sajatos hidrologiai viszonyokkal, noveny- es dlatvilaggal rendelkezo elettere. 

Taldhatok itt nadasok, illetve vizi harrnatkashs uszolap-foltok. Utobbiak azert 
kiilonosen ertekesek, mert ma m h  a Gvirosi Duna-szakasz utolso, megrnaradt 
uszolapjat kepviselik, minthogy 1982-ig a mederkotrhsokkal valamennyi nagy- 
dunai uszolapteriiletet megsemmisitettek. Itt ezek foltokban reszben megmaradtak, 
reszben szerencses modon ide visszatelepiiltek. 

A korabban koszorassal biztositott partszakaszokon a kovek kozti hezagokat m h  
vastagon kitoltotte a lapi novenyzet dtal felhalmozott tozeg. 

A beomlo szennyvizek hatasha a Kis-Duna vizminosege idoszakosan eleri a 
htikus szintet, a folyoag fokozatosan eutrofizdodik, eloregedik. 

A Viziigyi Igazgatosag, illetve a Kornyezetvedelmi Feliigyeloseg 20 even at vegzett 
vizsgdatai alapjhn arra a kovetkeztetesre jutott, hogy a vizminoskg tovabbi romlasa 
a jelenlegi technikai eszkoziikkel ma meg kezelhetetlen, visszafordithatatlan 
dlapotot idezhet elo. 
Meggyozodesiink, hogy a vedettk ny~lvhdthssal sikeriilhet az illetekes fihatoshgok 
figyelmet is jobban rhiranyitani olyan - a fentiek ertelmeben eletbevagoan fontos - 
kQdesre, mint a Kis-Duna szivattyhkkal torteno bovebb nyhri vizpotlasa a Nagy- 
Duna alacsony vizdlasa mellett. 



Ez kulcskQdes, minthogy a legnagyobb szennyezo forras, a Ddpesti 
Szenyviztisztitomii atepitese 6s korszeriisitese a mai gazdasagi helyzetben 
illuzorikus. 

A vedette nyilvidtassal megelozheto a tovabbi termeszetpusztito es tajrombolo 
tevekenyseg, kikiiszobolheto uj vizszennyezo forrasok letesitese. 

A folyo partmenti savjaban reszben fennmaradtak az egykori fiiz-nyhr ligeterdo 
maradvhyai, a teriilet egy reszen erdositesi munk&at vegeztek. E partszakasz 
termeszetkozeli dlapothak megorzese tajesztetikai szempontbol is fontos. 

A Rendelet 5.5-aban eloirt termeszetvedelmi kezelesi tervben kell rogziteni a 
termeszeti ertekek megovasat, fenntartasat 6s fejleszteset szolgdo eloirhsokon 
W e n o e n  a szabahdo kultwdt eltoltesenek lehetoseget biztosito intezkedeseket 
is. 

A tenilet vedette nyilvidthsaval nemcsak az elovilagot es a taj szepseget kivhjuk 
megorizni, hanem az emberek piheneset, kikapcsolo~at, a termeszet- es 
komyezetvedelmi irhyultsagu oktatast, ismeretterjesztest, tudatformdast is 
elosegitjiik. 




