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HATÁROZAT 

 

 

A Tivadar  Tisza folyó jobb partján, a 705,2-705,4 fkm  szelvényben található kijelölt fürd őhely 

üzemeltetését és  a kapcsolódó víztestben történő fürd őzést 2021. július 30-tól engedélyezem.   

 

Fürdőhely-, víztest:  Tivadar, Tisza jobb part 705,2-705,4 fkm  

 

A fürd őhely üzemeletet ője: Tivadar Község Önkormányzata (4921 Tivadar, Pet őfi u. 24.)  

 

Fürdővíz min őségének ellen őrzését szolgáló mintavételek: 2021. 32 hét hétf ő (pótminta) 

        2021. 33. hét hétf ő 

 

Egyéb feltételek: Az SZ/NEF/0600-11/2021. számú fürdőhely kijelölő határozatban foglaltak szerint. 

 

Határozatom a közléssel végleges, ellene közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. 

 

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

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

4026 Debrecen, Perényi u. 1.), 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 végrehajtás, a kérelem bíróság általi elbírálása alatt is foganatosítható.  
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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. 

 

A döntésben foglaltak önkéntes teljesítésének 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 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya Tivadar Község 

Önkormányzatának (4921 Tivadar, Petőfi u. 24.) kérelme alapján Tivadar Tisza folyó jobb partján, a 

705,2-705,4 fkm szakaszon található fürdőhely kijelölésére és üzemeltetésére 2021. június 11-én a 

SZ/NEF/0600-11/2021. számú határozatában engedélyt adott.  

 

Az elmúlt időszakban a Tisza folyó vízgyűjtő területén előforduló heves esőzések, viharok hatására a 

folyó vízszintje megemelkedett, a víz zavaros, ezáltal a fürdőhely vonatkozásában rendkívüli helyzet 

alakult ki. 

 

A természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Rendelet) 2. § h) pontja alapján a rendkívüli helyzet: „olyan … esemény vagy események 

kombinációja, amelyek az adott helyen károsan hatnak ki a fürdővíz minőségére”. 

 

A Rendelet 5. § (2) bekezdés d) pontja alapján a fürdőhely csak olyan vízállás tartományon belül 

használható, ahol a fürdőzők testi épsége biztosított. 

 

A nevezett események miatt a folyó vízminőségének romlása is bekövetkezett, melyet a 2021. július 19-

én a Synlab Hungary Kft. által vett önkontroll minta (2021/F00408) vizsgálati eredményei (E. coli: 1128 

MPN/100 ml, Enterococcus: 375 MPN/100 ml) is igazolnak, ezért a fürdőzők egészségvédelme 

érdekében a fürdőhely üzemeltetésének felfüggesztése és átmeneti fürdési tilalom került elrendelésre.  

 

A természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Rendelet) 2. § h) pontja, valamint az 5. § 2) bekezdés d) pontja alapján, a fürdőhelyen a 

kialakult rendkívüli helyzetre való tekintettel a fürdőzés megtiltásra került. 

 

A Synlab Hungary Kft által 2021. 07. 26-án vett minta vizsgálati eredménye E. coli szám 648 MPN/100 

ml és Enterococcus szám 127 MPN/100 ml, a 2021. 07. 27-én vett minta vizsgálati eredménye E. coli 
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szám 438 MPN/100 ml és Enterococcus szám 215 MPN/100 ml, ami alapján a víztest, figyelembe véve a 

Rendelet 10. § (9) bekezdését -„ … a fürdőzést csak akkor lehet engedélyezni, ha két egymást követő 

vizsgálat legfeljebb 330/100 ml fekális enterococcus-számot és 900/100 ml Escherichia coli számot 

eredményez”- fürdési célra alkalmas. 

 

A Rendelet 7. § (6) bekezdése alapján a minőségellenőrzési ütemterv végrehajtását a rendkívüli helyzet 

megszűnését követő legrövidebb időn belül folytatni kell.  

 

A fürdési tilalom visszavonását követően a hiányzó minták pótlásáról gondoskodni kell, a Rendelet 7. § 

(6) bekezdése -„a rendkívüli helyzet miatt hiányzó minták pótlására, annak megszűnését követő 

legrövidebb időn belül új mintát kell venni”- értelmében.  

 

A hiányzó minta pótlására a rendelkező részben foglalt dátumot 2021. augusztus 9-ét jelöltem ki. 

 

A fürdőhely -rendkívüli helyzet elmúltát követő- üzemeltetésére vonatkozó egyéb, közegészségügyi és 

biztonsági feltételeket a SZ/NEF/0600-11/2021. számú fürdőhely kijelölő határozat rendelkező részében 

elírtak tartalmazzák, melyek folyamatos biztosításáról jelen határozatom végrehajtása során is 

gondoskodni kell. 

 

A jelen eljárás megindítására vonatkozó értesítést az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 104. § (3) bekezdés a) pontja alapján mellőztem. 

 

Határozatom a közléssel véglegessé válik az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján. 

 

Eljárási költség nem merült fel, ezért arról szóló rendelkezést mellőztem. 

 

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. 

 

A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.  

 

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 
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el. 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. Tivadar Község Önkormányzati Hivatala (HK + email: tivadar@szamospart.hu) 

2. Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság (NOVA + email: tiszaivizirk@jasz.police.hu)  

3. SZSZBMKI (NOVA) 

4. Irattár 
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