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HATÁROZAT 

 
 
A Centrum Tender Kft. ( 4450 Tiszalök, Kossuth u. 139.) kérelmére Tiszalök  0537/1 hrsz.  alatt (Tisza 

folyó) található fürd őhely kijelölését és a fürdővíz használatát az alábbiak szerint engedélyezem.  

 

Fürdőhely-, víztest:  Tiszalök 0537/1 hrsz., Tisza folyó kapcsolattal ren delkező „holtág”  

 

A fürd őhely üzemeletet ője: Centrum Tender Kft. ( 4450 Tiszalök, Kossuth u. 139.) 

 

Víztest min ősítése:  Kiváló   

 

Fürdőhely használat engedélyezett id őtartama  (fürdési idény): Minden év 06. 01-t ől 08. 31-ig  

 

Szezont megel őző mintavétel: Tárgy év 19. hét szerdai nap 

 

 

Fürdővíz min őségének ellen őrzését szolgáló mintavételek:   Tárgy év 23. hét szerdai nap 

         Tárgy év 27. hét szerdai nap 

         Tárgy év 31. hét szerdai nap 

 

Az egyes mintavételeket a megadott naptári napon, de legkésőbb az ütemtervben meghatározott 

időpontot követő 4 napon belül kell elvégezni. A mintákat az átlagosan legnagyobb fürdési forgalom 

helyén vagy a fürdővízprofil alapján várható legnagyobb szennyezési veszély helyén, legalább 1 méteres 

vízmélységnél, a vízfelület alatt 30 cm-rel kell venni. 

 

A mintavételek elvégzésért a laboratóriumi vizsgálatokért és azok költségeinek viselésért a Centrum 

Tender Kft. ( 4450 Tiszalök, Kossuth u. 139.) felel. 

 

Védőterület: a vízfolyás irányával ellenkező irányban (felső folyószakasz) a folyó bal partján 100 m 

hosszúságú, a vízfolyás irányába (alsó folyószakasz) 100 m hosszúságú, a vízparton pedig – az igénybe 

vett területen kívül – legalább 10 m szélességű terület. 
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Közegészségügyi feltételek:  A Centrum Tender Kft. által elkészített „Üzemeltetési Szabályzat” szerint.  

 

Tájékoztatási kötelezettség:  A fürdővendégeket jól látható (hallható) módon folyamatosan tájékoztatni 

szükséges (írásban, weboldal és/vagy információs tábla, illetve lehetőség szerint a fürdőhelyen 

hangosbemondóval) a víz minőségéről és annak megőrzésével kapcsolatos használati szabályokról; a 

levegő és a víz aktuális hőmérsékletéről, a víz mélységéről; a fürdő rendeltetésszerű használatával 

összefüggő kötelezettségekről („Házirend”); a határértéket meghaladó, napi UV sugárzási szint 

mértékéről, és a védelem nélküli napon tartózkodás ajánlott időtartamáról; egyéb közérdekű 

információkról (különösen a távolságtartás és a személyi higiéne szabályairól)  

 

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  Igazgató-Helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (4027 Debrece n, Böszörményi u. 46-56.) a fürd őhely 

kijelölésének engedélyezéséhez a 35900/3097-1/2021. ált számú szakhatósági állásfoglalásában 

feltétel nélkül hozzájárult.  
 

A Centrum Tender Kft. (4450 Tiszalök, Kossuth u. 139.) az 56.000 forint igazgatási szolgáltatási díjat 

lerótta. 

 

A határozatot sérelmező ügyfél jogszabálysértésre hivatkozással, a határozat közlésétől számított 30 

napon belül közigazgatási pert indíthat. A keresetlevelet a Debreceni Törvényszékhez címezve (cím: 

4025 Debrecen, Széchenyi u. 9.), a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

Főosztályhoz (4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.) kell benyújtani. 

 

A keresetlevelet az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 9.§ (1) bekezdése szerinti felperes és jogi 

képviselő kizárólag elektronikus úton, a jogszabályban meghatározott módon terjesztheti elő.  

 

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya nincs, az ügyfél azonban a 

keresetlevélben azonnali jogvédelem keretében kérheti a halasztó hatály elrendelését. Az azonnali 

jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali 

jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A 

kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.  

 
A bíróság a közigazgatási pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban 

tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási 

kérelemnek nincs helye. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonástól, vagy 

perbeállítástól számított tizenöt napon belül is kérhető. 

 

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetéke 

30 000 forint. A közigazgatási bírósági eljárásban a felet - ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is - 

illetékfeljegyzési jog illeti meg. Az illetéket utólag, a bíróság felhívására kell megfizetni. 
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Önkéntes teljesítés elmaradása esetén az adóhatóság a kötelezettel szemben - jogi személy kötelezett 

esetén a vezető tisztségviselővel szemben egyidejűleg - végrehajtási eljárás során 500.000 Ft-ig terjedő 

eljárási bírságot szabhat ki. 

 

 

 
INDOKOLÁS 

 
 
 
A Centrum Tender Kft. (4450 Tiszalök, Kossuth u. 139.) 2021. május 5-én kérelemmel fordult a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályához Tiszalök 0537/1 hrsz. 

(Tisza folyó) szerinti fürdőhely kijelölése tárgyában. 

 

A Népegészségügyi Főosztály SZ/NEF/0599/2021. számon eljárást indított a fürdőhely kijelölésére 

vonatkozó engedély kiadása tárgyában. 

 

Az eljárás során a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. 

rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a 9. § (5) bekezdése szerint megállapításra került, hogy 

a víztest a 2017-2020 évi vizsgálati eredmények alapján Kiváló vízminőségi osztályba sorolható. 

 

A Synlab Hungary Kft. 2021/F00068 (2020. 05. 12.) számú felszíni víz vizsgálati jelentése alapján a 

strand vizének E. coli száma 110 MPN/100 ml és Enterococcus száma 15 CFU/100 ml, ami alapján az 

fürdési célra alkalmas. 

 

A Népegészségügyi Főosztály hiánypótlásra szólította fel a Centrum Tender Kft-t az Üzemeltetési 

Szabályzat benyújtása és igazgatási szolgáltatási díj megfizetése tárgyában. A Centrum Tender Kft., 

hiánypótlási kötelezettségének eleget tett és 2021. május 11-én benyújtotta a á hiányzó 

dokumentumokat. 

 

Fürdővíz minőségének ellenőrzését szolgáló mintavételek számát és időpontját a 78/2008. (IV. 3.) Korm. 

rendelet 7. § (2) bekezdése -„az első mintavételre legfeljebb 3 héttel a fürdési idény kezdete előtt sort 

kell keríteni, majd további mintákat kell venni a fürdési idény folyamán azzal, hogy az egyes mintavételek 

között nem telhet el egy hónapnál hosszabb idő”- alapján írtam elő. 

 

A laboratóriumi vizsgálatokra vonatkozó kötelezettséget a 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 7. § (1) 

bekezdése –„A fürdővíz minőségellenőrzését szolgáló mintavételi ütemtervhez tartozó mintavételek és 

laboratóriumi vizsgálatok elvégzéséről üzemeltetett fürdőhely esetében … fürdőhely üzemeltetője saját 

költségére gondoskodik”- alapján állapítottam meg.  

 

A fürdővíz használatra vonatkozó közegészségügyi előírásokat a Centrum Tender Kft által elkészített 

„Üzemeltetési Szabályzat” tartalmazza.  

 

 

 



 4 

 

A 2020. május 13-án megtartott helyszíni szemlén a fürdőhely kijelölését akadályozó körülmény nem 

került beazonosításra. Tiszalök Város Jegyzőjétől a határozat kiadásáig a strand üzemeltetését 

kifogásoló észrevétel nem érkezett. 

 

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-Helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (4027 Debrecen, Böszörményi u. 46-56.) a 35900/3097-

1/2021.ált számú szakhatósági állásfoglalást az alábbiakkal indokolta: 

 

 

„A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi 

Osztály (4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.) az SZ/NEF/0599-4/2020. ikt. sz., ügyiratát, melyben a Centrum 

Tender Kft. (4450 Tiszalök, Kossuth u. 139.) részére Tiszalök (Tisza holtág) 0537/1 hrsz-ú ingatlanon 

lévő természetes fürdőhely kijelölésének engedélyezési eljárásában kért szakhatósági állásfoglalást. 

enti eljárás keretében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Közegészségügyi Osztály 2021. május 13-án helyszíni szemlét tartott, melyre meghívta a vízügyi és 

vízvédelmi hatóságot is. Tájékoztatom, hogy a helyszíni szemlén egyéb elfoglaltság miatt nem tudtunk 

részt venni. 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 13. fejezet 9. pontja alapján a fürdőhely kijelölésére 

irányuló eljárásban a vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés a természetes vizek 

minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapítása. 

A kérelemhez csatolták az eljárási díj megfizetését igazoló banki igazolást. 

A kijelölt természetes fürdőhely vizének kapcsolata van a Tiszával, továbbá a kijelölt hely felett a Tisza-

folyó balpart 526,15 fkm szelvényébe települési tisztított szennyvíz bevezetés van. A tisztított szennyvíz 

minőségi adatainak ismeretében a fürdőhely kijelölésének vízvédelmi szempontból akadálya nincs, ezért 

a fürdőhely kijelöléséhez a rendelkező részben foglaltak szerint hozzájáruló szakhatósági állásfoglalást 

adtam. 

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § 

(1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 9. pontja 

állapítja meg. 

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rend. 1 melléklet 13. táblázat 9. pontjában biztosított 

jogkörömben eljárva és az ott meghatározott szakkérdések vonatkozásában, a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló módosított 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: 

Ákr.) 55. § bekezdésében előírt módon adtam meg. 
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A szakhatósági állásfoglalás megkeresés 2021. május 7-én érkezett a Vízügyi és vízvédelmi 

hatósághoz. A szakhatóság eljárására irányuló ügyintézési határidő a megkeresés beérkezését követő 

naptól számított tizenöt nap (531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §). Az ügyintézési határidő betartásra 

került. 

A döntés elleni önálló jogorvoslatot Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(a továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) bekezdése nem teszi lehetővé. 

Kérelmező a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. 

(III. 31.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 2. sz. melléklet 10. pontja alapján az igazgatási 

szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének (8.000 Ft) eleget tett. 

Jogorvoslati eljárásban fizetendő díj a meghatározott igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a.  

A jogorvoslati eljárás díját a BM rendelet 4. § (2) bekezdése alapján állapítottam meg.” 

 

A Népegészségügyi Főosztály hatáskörét a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, 

valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. 

rendelet 4. § (1) bekezdése, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi 

kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv 

kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján határozta meg.  

 

Illetékességét az Ákr. 16. § (1) bekezdése és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról valamint a 

járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján 

állapítottam meg. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr) 39. §-a szerint: „A kérelem 

automatikus döntéshozatali eljárásban, sommás vagy teljes eljárásban bírálható el. A hiányosan 

benyújtott kérelem és a szakhatósági állásfoglalás, valamint a laboratóriumi vizsgálati eredmény 

beszerzése miatt a kérelem csak teljes eljárásban bírálható el. 

 

Határozatom ellen a fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (1)-(2) bekezdése zárja ki. A határozattal 

szembeni közigazgatási per indításának az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján van helye. A keresetlevél 

benyújtásának helyéről és idejéről a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) 

bekezdése szerint adtam tájékoztatást.  

 

A keresetlevél benyújtásának helyéről és idejéről a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. 

törvény 7. § (1) bekezdése, 12. § (1) bekezdése, 13. §-a és a 39. § (1) bekezdése, valamint a törvény 

3/A. §-a és 4. mellékletének 3. pontja szerint adtam tájékoztatást. 

 

A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi 

CLXXXIV. törvény (a továbbiakban: törvény) 3/A. §-a szerint a közigazgatási kollégiummal működő 

törvényszékek közigazgatási jogvitákban a 4. mellékletben meghatározott illetékességi területen járnak 

el. 
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A törvény 4. mellékletének 3. pontja szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Debreceni Törvényszék 

illetékességi területéhez tartozik. 

 

Ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9.§ (1) bekezdése alapján elektronikus ügyintézésre 

kötelezett. 

 

A teljesítés elmaradásának jogkövetkezményére való figyelmeztetésemet, az eljárási bírság 

kiszabásának lehetőségét az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi 

CLIII. törvény 122.§ (3) bekezdése alapján „ Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén az állami adó- és vámhatóság a 

meghatározott cselekmény végrehajtása érdekében az adóssal szemben a 22. § alkalmazásával eljárási bírságot szabhat ki.”- 

tettem meg. 

 

 

Nyíregyháza, (elektronikus aláírás szerint) 

 

 

       
 

Román István 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

Dr. Szabó Tünde 

megyei tisztifőorvos, főosztályvezető 

 

 

 

 

Erről értesül:  

1. Centrum Tender Kft. (HK: 24127257 +email: irodavezeto@projektcsoport.hu) 

2. HBMKI (Nova) 

3. Csikósné Juhász Erika (HK 751053901 + email: jegyzo@tiszalok.hu) 

4. Irattár 
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