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A Táti és süttői Duna szigetek természetvédelmi terület létesítéséről szóló 

KvVM miniszteri rendelet 
közigazgatási egyeztetése 

 
 
 

1. A döntési javaslat fő tartalmi elemei: 
 

A tervezet célja, hogy a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a 
továbbiakban: Tvt.) 24. § (1) bekezdés a) pontja alapján országos jelentőségű védett 
természeti területté nyilvánítsa a területet, továbbá a Tvt. 36. §-ának (1) és (3) bekezdése 
értelmében megállapítsa a Táti és süttői Duna szigetek természetvédelmi terület 
természetvédelmi kezelési tervét, valamint kijelölje a természetvédelmi kezeléséért 
felelős szervet.  
  

2. A tervezet viszonya a kormányprogramhoz:  
 
A tervezetnek a kormányprogramhoz nincs közvetlen kapcsolódása. 
 

3. A kezdeményezés indokai: 
 

A terület védetté nyilvánításának célja a területen található, viszonylag nagy kiterjedésű 
természetes, illetve természetszerű állapotú élőhelyek, a Duna-ártérre természetes 
állapotában jellemző vegetáció maradványának megőrzése, ezen belül különösen a gyepek 
és a megmaradt természetszerű puhafa ligeterdők fenntartása. 
A területen található, természetvédelmi szempontból különösen értékes fajok pl. fekete 
gólya (Ciconia nigra), rétisas (Haliaetus albicilla), haris (Crex crex), piros szitakötő 
(Leucorrhinia pectoralis), európai hód (Castor fiber), vidra (Lutra lutra), tarajos gőte 
(Triturus cristatus), pettyegetett őszirózsa (Aster sedifolius), kornistárnics (Gentiana 
pneumonanthe), szibériai nőszirom (Iris sibirica), mocsári lednek (Lathyrus palustris), 
rucaöröm (Salvinia natans), mocsári aggófű (Senecio paludosus) megőrzése, létfeltételeik 
biztosítása. 
 

4. Várható gazdasági, szakmai, társadalmi, költségvetési hatások:  
 
A védetté nyilvánítás hozzájárul, illetve megteremti a feltételeit a terület természeti 
értékei megőrzésének és fenntartásának. A területre vonatkozó természetvédelmi kezelési 
terv meghatározásával pedig áttekinthetőbbé és szakszerűbbé válik a terület 
természetvédelmi kezelése.  
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 
…/2008. (… …) KvVM rendelete 

a Táti és süttői Duna szigetek természetvédelmi terület létesítéséről 
 
 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § b) pontjában - a 24. § (1) 
bekezdésében foglaltak szabályozására - kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és 
vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) 
pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az erdőkre vonatkozóan a 
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 
28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi és 
vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el: 
 
 

1. § 
 
(1) Védetté nyilvánítom Táti és süttői Duna szigetek természetvédelmi terület elnevezéssel 

a Komárom-Esztergom megyében, Esztergom és Süttő közigazgatási területén lévő, az 1. 
számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számokon található, összesen 
299,9 hektár kiterjedésű területet. 

(2) Az 1. számú mellékletben felsorolt helyrajzi számú ingatlanok az európai közösségi 
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. 
(XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek. 
 
 

2. § 
 
A védetté nyilvánítás célja a Duna e szakaszának és árterének természetes állapotára 

jellemző természeti és táji értékek megőrzése, valamint a területen található természetes, 
illetve természetszerű állapotú élőhelyek, ezen belül különösen a gyepek és a természetszerű 
puhafa ligeterdők fenntartása. 
 
 

3. § 
 
(1) A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Duna-Ipoly Nemzeti Park 

Igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság). 
(2) A terület természetvédelmi kezelési tervében meghatározott tevékenységeket az 

igazgatóság és - erdő esetében - a külön jogszabály szerinti erdészeti hatósági 
nyilvántartásban szereplő erdőgazdálkodó együttesen látja el. 

(3) A terület természetvédelmi kezelési tervét a 2. számú melléklet tartalmazza. 
 
 

4. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. 
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1. számú melléklet a… /2008. (      ) KvVM rendelethez 

 
A Táti és süttői Duna szigetek természetvédelmi terület  

ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai 
 

Esztergom 
0947, 0948, 0949/1, 0950, 0951 
 
Süttő 
0234/2 
 

2. számú melléklet a… /2008. (      ) KvVM rendelethez 
 

A Táti és süttői Duna szigetek természetvédelmi terület  
természetvédelmi kezelési terve 

 
1. Természetvédelmi célkitűzések 
 
- A fajgazdagságában egyedülálló mocsárétek és puhafás ligeterdők természetes mintázatban 
történő megőrzése, teljes fajkészletükkel együtt. 
- A védett, illetve fokozottan védett és a regionálisan, országosan ritka növényfajok (pl. 
pettyegetett őszirózsa /Aster sedifolius/, szibériai nőszirom /Iris sibirica/, kornistárnics 
/Gentiana pneumonathe/, mocsári aggófű /Senecio paludosus/ a területen található 
állományainak megőrzése. 
- A védett, illetve fokozottan védett állatfajok, különösen a vidra (Lutra lutra), európai hód 
(Castor fiber), fekete gólya (Ciconia nigra), rétisas (Haliaetus albicilla), haris (Crex crex), 
piros szitakötő (Leucorrhinia pectoralis), lápi légivadász (Ceriagrion tenellum) a területen 
található élőhelyeinek, állományainak megőrzése. 
- A degradáltabb mocsárétek és erdő területek fajkészletének és mintázatának közelítése a 
természeteshez. 
- A terület tájképi értékeinek megőrzése. 
- A terület természetvédelmi érdekkel összhangban álló, tartós hasznosítása, bemutatása. 
  
2. Természetvédelmi stratégiák  
 
- A természetszerű erdők fajgazdagságának, természeteshez közeli struktúrájának, valamint 
területarányának fenntartása, növelése, a védett állat-, és növényfajok egyedszámának, 
állományának fenntartása, illetve növelése aktív természetvédelmi kezeléssel. 
- A degradált társulások fajkészletének és mintázatának közelítése a természetes állapothoz 
aktív természetvédelmi kezeléssel. 
- A nem őshonos fafajból álló erdők a termőhelynek megfelelő őshonos fafajokkal történő 
átalakítása. 
- Az invazív növényfajok visszaszorítása, további terjedésük megakadályozása. 
- A látogatás, valamint az oktatási és kutatási tevékenység irányítása, szabályozása. 
 
3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak 
 
3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és 
tilalmak 
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3.1.1. Fajok védelme  
- A természetvédelmi oltalom alatt álló fajok állományát elsősorban az élőhelyek kezelésével 
kell megőrizni. A védett növényfajok, különösen a pettyegetett őszirózsa, a szibériai 
nőszirom, a kornistárnics, a mocsári aggófű állományainak megőrzése érdekében kaszálásból 
kivont foltokat, sávokat kell évente visszahagyni, állományukat kétévente fel kell mérni. A 
védett állatfajok, különösen a vidra, európai hód, fekete gólya, rétisas, haris, piros szitakötő, 
lápi légivadász állományait a szaporodási és táplálkozó helyük körüli időszakos 
területhasználati korlátozással kell megóvni, állományukat évente fel kell mérni. 
 
3.1.2. Táj- és kultúrtörténeti értékek 
- A terület táji értékeinek megőrzését az élőhelyek szakszerű kezelésével kell megoldani.  
- A területen található régi határkövek eltávolítása, rongálása tilos. 
 
3.1.3. Látogatás  
- A terület korlátozottan, természetvédelmi érdekeket szolgáló tevékenység esetén az 
igazgatóság biztosította vezető kíséretében látogatható legfeljebb 25 fő létszámú 
csoportokban. 
- A területen jogszerű tevékenységet, munkavégzést folytatók részére biztosítani kell a 
belépést tevékenységük elvégzése érdekében. 
  
3.1.4. Kutatás, vizsgálatok 
- A területen csak a természetvédelem érdekeivel összefüggő kutatás végezhető. A kutatási 
jelentésből egy példányt le kell adni az igazgatóság részére. 
 
3.1.5. Terület- és földhasználat 
- A területen vegyszer használata csak természetvédelmi célból engedélyezhető, műtrágya 
kijuttatása, tárolása tilos. 
- A területen építmény létesítése a természetvédelmi kezelést szolgáló építmények – 
villanypásztor, kerítés, sorompó, tanösvény elemei – kivételével tilos. 
- A területen sporttevékenység végzése tilos. 
- A területen ipari, bányászati tevékenység nem végezhető. 
- A talaj bolygatásával járó engedélyezett tevékenységek a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
illetékes regionális irodájával, valamint az igazgatósággal egyeztetett módon, szükség esetén 
ezek felügyelete mellett végezhetők el. 
- A területen mindenfajta hulladéklerakás tilos. Biztosítani kell az illegális hulladéklerakók 
felszámolását. 
- A Süttői-sziget és a Csitri-sziget területén horgászati, halászati tevékenység nem folytatható. 
- A Nyáras- és Körtvélyesi-szigetek területén partról való horgászat során a növényzet irtása, 
az állatvilág zavarása, hulladék hátrahagyása tilos. Ivadék- és egyéb halmentés az 
igazgatósággal egyeztetett módon végezhető. 
- A vízháztartást károsan befolyásoló tevékenység (pl. lecsapolás) nem végezhető a területen. 
- Gépjármű közlekedés csak életveszély elhárítása, illetve természetvédelmi kezelési célból 
lehetséges a területen, ide értve az engedélyezett mezőgazdaági tevékenységhez szükséges 
közlekedést. A területen jogszerű tevékenységet, munkavégzést végzők számára biztosítani 
kell a tevékenységük elvégzése érdekében történő gépjármű közlekedést. 
- Vadászati infrastruktúra (szóró, sózó) létesítése tilos a területen. Vadászat céljára a területet 
a természetvédelmi kezelővel egyeztetett időpontban lehet igénybe venni. 
 
3.1.6. Természetvédelmi infrastruktúra 



TERVEZET 
A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI 

Készítette: dr. Orbán Hunor Látta: dr. Pénzes Zsuzsanna, dr. Gosztonyi Ádám Jóváhagyta: dr. Erdey György 

- A területen természetismereti tanösvényt kell létesíteni és gondoskodni kell annak 
fenntartásáról. 
 
3.2. Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési 
módok, korlátozások és tilalmak 
 
3.2.1. Gyep (rét és legelő) művelési ágú területek kezelése 
- A gyepterületeket évente változó helyen 10% terület kaszálatlanul hagyása mellett 
mozaikosan kell kaszálni vadkiszorító technikával, vadriasztó lánc használatával. A kaszálás 
kezdő időpontja a mindenkori vízállás függvénye, de nem lehet korábbi időpont, mint július 
15. Szükség esetén háromévente tisztító kaszálást kell végezni fagyott, vagy teljesen kiszáradt 
talajon. A lekaszált növényanyagot a kaszálást követő egy hónapon belül le kell hordani a 
területről.  
- A gyepterületeken az őshonos cserjéket és a fa újulatot mechanikai módszerrel ritkítani kell. 
A levágott növényi anyagot a területről a levágást követő egy hónapon belül el kell távolítani, 
a levágott növényi anyag égetése tilos. 
- Gyepterület felülvetése, égetése, legeltetése tilos. 
- A lágyszárú özönnövény-fajokat évente a vízjárás függvényében július 1–31. között 
mechanikai úton el kell távolítani. A lekaszált növényi anyagot a kaszálást követő egy 
hónapon belül le kell hordani a területről. 
- A fásszárú özönnövény-fajokat mechanikai úton vagy környezetkímélő módon vegyszeres 
kezeléssel kell eltávolítani a területről. A levágott növényi anyagot a levágást követő egy 
hónapon belül el kell távolítani a területről, amennyiben az élőhely károsítása nélkül 
megoldható. Amennyiben ez nem lehetséges, a levágott növényi anyagot a helyszínen kell 
hagyni. 
 
3.2.2. Erdők kezelése 
- A Nyáras- és Körtvélyes-szigeten el kell végezni a tájidegen, nem őshonos fafajú erdők 
szerkezet-átalakítását, a folyamatban lévő felújítások befejezését is beleértve. Az erdők 
kezelése során ápolást mérsékelten lehet alkalmazni, a tárcsázást, vegyszerezést kerülni kell. 
- A természetszerű erdőkben biztosítani kell a természetes folyamatok érvényesülését, a 
gazdasági célú erdőművelés tilos. 

Az erdőgazdálkodásra vonatkozó további részletes előírásokat az érvényes körzeti erdőterv 
tartalmazza. 

 


