Nyíregyházi Járási Hivatala
Ügyiratszám: SZ-10/NEO/01392-5/2019.

Tárgy: Tiszalök Szabadstrand fürdővíz

Ügyintéző: Svéger Albert

profiljának felülvizsgálata

Telefon: 42/501-008/117 mell.

HATÁROZAT
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró Nyíregyházi
Járási Hivatala a fürdővízprofil felülvizsgálatára irányuló hivatalból indított eljárásában Tiszalök
településen a Tisza folyón található Szabadstrand,
fürdővíz profilját az alábbiak szerint állapítja meg:
1. A fürdővíz neve: Tiszalök Szabadstrand
2. A fürdővíz rövid neve: Tiszalök Szabadstrand
3. A fürdővíz azonosító jele: HUBW 01613
4. Az ellenőrzési (monitoring) pont elhelyezkedése: Ész: 48.0227

Kh: 21.3473

5. Az illetékes hatóságok megnevezése és elérhetősége:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Hatósági Főosztály
Népegészségügyi Osztály
4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.
Tel.: 42/501-008
email cím: sveger.albert@szabolcs.gov.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.
Tel.: 42/501-008
email cím: nepegeszsegugy@szabolcs.gov.hu
Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
4027 Debrecen, Böszörményi u. 46-56.
Tel.: 52/511-033
email cím: hajdu.titkarsag@katved.gov.hu
6. A fürdővíz aktuális osztályozása: Kiváló
7. A fürdővíz profil soron következő felülvizsgálata: 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 5. melléklet
2. és 3. pontja szerint

HATÓSÁGI F Ô OSZTÁLYNÉPEGÉSZSÉGÜGY
OSZTÁLY NÉPEGÉSZSÉGÜGYI
NÉPEGÉSZSÉGÜGY I OSZTÁLY
4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.4400 Nyíregyháza, Pf.: 10.Telefon:(42)501-008Fax:(42)501-006
E-mail:nepegeszsegugy.nyiregyhaza@szabolcs.gov.huHonlap: www.kormanyhivatal.hu
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8. A felülvizsgálat indoka: 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 5. melléklet 2. és 3. pontja
9. Tagállam: Magyarország
10. Megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg
11. Település megnevezése: Tiszalök
12. A víz földrajzi neve: Tisza Belfő-csatornától Keleti főcsatornáig
13. A fürdővíz, továbbá az érintett fürdővíz vízgyűjtő területére eső, esetleges szennyezés forrását
képező egyéb felszíni vizek fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzői, illetve azon szennyezési okok,
szennyezési források, amelyek a fürdővizekre hatással lehetnek:
A Tisza-Keleti-főcsatornáig vízfolyás víztest a 93 és 162 m közötti tszf-i magasságú, lösszel,
lösziszappal fedett egykori hordalékkúp-síkság peremi részén, a Nyírség és a Hortobágy között
helyezkedik

el. „Szigetszerű”

megjelenését a

Ny-i

oldalán helyenként éles

tereplépcső

hangsúlyozza.
A terület felszín közeli képződményei egy hordalékkúp-peremi helyzetet valószínűsítenek. A középpleisztocénig szárazulati felszínű Hajdúhátat elérő folyók üledéke helyenként lösszel fogazódik
össze. Az É-i részeken futóhomokmozgás történt a würm végén, feltehetőleg felsőpleisztocén
homok, löszös homok fedi. A D-i részeken lösz, ill. az iszapos folyóvízi üledékekből
diagenetizálódott ártéri infúziós lösz fedi. Ehhez jelentős agyag előfordulások kapcsolódnak.
Északon a Tisza-völgy Balsa – Rakamaz - Tiszalök közötti szakaszára, majd folytatásában a Keletifőcsatornára támaszkodik, amely a terület Ny-i peremén halad. A természetes vízfolyások Ny-nak
lejtve bújtatóval haladnak át alatta és a Hortobágyba folynak.
A vízfolyásokban állandó jelleggel csak csapadékos időszakban van víz. Máskor csak tavasszal
jelentkeznek árhullámok. A vízminőségük II. osztályú. A Keleti-főcsatornán vizet vezetnek ki a
Tiszalöki-duzzasztó tározó teréből.
Potenciális szennyező forrás: Rakamazi szennyvíztisztító telep EOVy:831161 EOVx:310137
14. A cianobaktérium és makrofiton jelenléte miatt negatív irányú vízminőség változás nem
valószínűsíthető.
15. Rövid távú szennyezés a fürdőhely eddigi üzemeltetése alatt nem fordult elő, releváns szennyező
forrás hiányában, kialakulása a későbbiekben sem valószínűsíthető.
A fürdővízprofilt a Korm. rendelet 5. mellékletében előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell
vizsgálni és frissíteni kell.
A hatósági eljárásban a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (4027 Debrecen,
Böszörményi u. 46-56.) szakhatóságként járt el, és az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:
Tiszalök Város Önkormányzat tulajdonát képező, a Centrum Tender Kft. (4450 Tiszalök, Kossuth u.
139.) mint bérlő/üzemelő részére a Tiszalök 0537/1 hrsz.-ú ingatlanon lévő természetes fürdőhely
(Tisza folyó-holtág-520 fkm) fürdővízprofil felülvizsgálatához az alábbi előírásokkal
hozzájárulok:

1. A fürdőhely üzemeltetését úgy kell végezni, hogy a felszíni vizek, a földtani közeg és a felszín
alatti vizek ne szennyeződjenek.
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2. Bármilyen okból eredő szennyezést, vagy havária jellegű szennyezést, károsodást
haladéktalanul be kell jelenteni a vízügyi hatóságnak. A szennyezés lokalizálásáról,
megszüntetéséről, valamint a kárenyhítés megkezdéséről azonnal gondoskodni kell, hogy a
felszíni vizek, a földtani közeg és a felszín alatti vizek szennyezése kizárt legyen.
3. Tudomásul kell venni, hogy aki tevékenységével vagy mulasztásával a vizeket veszélyezteti vagy
károsítja, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény szerinti
felelősséggel tartozik, illetve a vízügyi hatóság által meghatározott intézkedések megtételére
köteles.
4. A tevékenységet 1995. évi LIII. törvény 6. §.-ban foglaltak alapján úgy kell végezni hogy a
legkisebb mértékű környezet terhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a
környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
5. A vízvédelmi hatóság illetékességi területén, illetve a fürdőhely vízminőségére hatással lehető
szennyezőforrás adatait a következő táblázatban adjuk meg:
Fürdőhely
megnevezése:
Tiszalök szabadstrand
(Tisza folyó-holtág)

Fürdőhely
azonosítói:
HUBW_01613
É.sz.: 48.0227
K.h.: 21.3473
HU1000
Danube
HUAEP182
AEQ058

Kért adatok:

Megjegyzés:

1. A fürdővíz, továbbá az érintett fürdővíz
vízgyűjtő területére eső egyéb felszíni vizek
fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzőinek leírása

A kijelölt természetes fürdőhely vizének
kapcsolata van a Tiszával. A Hajdú-Bihar Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékességi
területén Tiszalök fürdőhely felett a Tiszába
települési tisztított szennyvíz bevezetés van a
Tisza folyó bal part 526+16fkm szelvényébe.
-

2. Cianobaktérium és makrofiton szaporodási
potenciál
3. A vízgyűjtő-területen előforduló fő szennyezési
források

A rendelkezésre álló adatok alapján Tiszalök
települési szennyvíztisztító telepének tisztított
szennyvíz minősége 207-2018. évben megfelelt
az előírt határértékeknek. A Tiszalöki települési
szennyvíztisztító
telep
tisztított
szennyvíz
kibocsátásával kapcsolatosan 2017-2018-ban
rendkívüli szennyezés nem történt.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.
Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal az eljárást lezáró határozat, ennek
hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezés keretében lehet élni.
A jogorvoslati eljárás díja 4000,-Ft, melyet a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
10034002-00283621-00000000 számú számlájára kell befizetni. Az igazgatási szolgáltatási díj
befizetését igazoló dokumentumot a fellebbezéshez kell csatolni.
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Döntésem ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályához címzett, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályhoz (4400 Nyíregyháza, Árok u.
41.) két példányban benyújtandó fellebbezéssel élhet. A fellebbezési eljárás illetéke 5000 Ft. A
fellebbezéssel egyidejűleg 5.000,- forint összegű jogorvoslati illetéket kell befizetni/átutalni a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 10032000-01012107-00000000 sz. számlájára.

INDOKOLÁS
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró Nyíregyházi
Járási Hivatala 2019. február 18-án hivatalból eljárást indított Tiszalök Szabadstrand fürdővíz profiljának
felülvizsgálata céljából.
A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és
üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6. § (1) és (2)
bekezdése értelmében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal
Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály (a továbbiakban: Népegészségügyi Osztály) – hivatalból
indított eljárásban – minden fürdővíz profilját megállapítja az 5. mellékletben foglalt előírásoknak
megfelelően. Egy fürdővízprofil vonatkozhat egy vagy több összefüggő fürdővízre. A fürdővízprofilokat az
5. mellékletben előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell.
A Korm. rendelet 5. számú mellékletének 2. pontjában foglaltak szerint, ha a fürdővíz osztályozása „jó”,
„tűrhető” vagy „kifogásolt”, a fürdővíz profilját rendszeresen felül kell vizsgálni, és ki kell értékelni, hogy
az 1. pontban felsorolt szempontok közül megváltozott-e valamelyik. Szükség esetén ezt frissíteni kell. A
felülvizsgálat tárgyát és gyakoriságát a szennyezés természete és súlyossága alapján kell meghatározni.
Ezek tartalmának és gyakoriságának legalább az alábbi táblázatban meghatározottaknak kell
megfelelnie.
A fürdővizek
osztályozása
Felülvizsgálatokat kell
tartani legalább

„Jó”

„Tűrhető”

„Kifogásolt”

4 évente

3 évente

2 évente

Abban az esetben, ha a fürdővizet előzetesen a „Kiváló” osztályba sorolták, a fürdővíz profilját csak
akkor kell felülvizsgálni, és ha szükséges frissíteni, ha az osztályozás „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt”
minősítésre változik. A felülvizsgáltnak le kell fednie a Korm. rendelet 5. melléklet 1. pontban említett
összes szempontot.
Abban az esetben, ha a fürdővíz területén vagy annak közelében jelentős építési munka folyik, vagy az
infrastruktúra jelentősen megváltozik, a fürdővíz profilját frissíteni kell a következő fürdési idény kezdete
előtt.
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A fürdővíz 2019. évi osztályba sorolása a 2015-2018. évek fürdővíz vizsgálati eredményei alapján
történt.
Hatóságom „az általános közigazgatási rendtartásról” szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.)
55. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel „az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján
eljáró szakhatóságok kijelöléséről” szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 13. számú
táblázatának 10. pontja alapján megkereste a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot,
mint az ügyben érintett szakhatóságot.
A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a rendelkező részben ismertetett szakhatósági
állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Hatósági Főosztály
Népegészségügyi

Osztály

SZ-10/NEO/01392-1/2019.

ikt.sz.,

2019.

február

27.-én

érkeztetett

ügyiratában, Tiszalök Város Önkormányzat tulajdonát képező, a Centrum Tender Kft. (4450 Tiszalök,
Kossuth u. 139.) mint bérlő/üzemelő részére a Tiszalök 0537/1 hrsz.-ú ingatlanon lévő természetes
fürdőhely (Tisza folyó-holtág-520 fkm) fürdővízprofil felülvizsgálatához a Hajdú-Bihar Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: Igazgatóság) szakhatósági állásfoglalását kérte.
Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. mell. 13. fejezet 10. pontja alapján indított 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.
Az előzőekben foglaltakra tekintettel megállapítható, fürdővízprofil felülvizsgálatának vízgazdálkodási és
vízvédelmi szempontból akadály nincs, ezért a fürdővízprofil felülvizsgálatához a rendelkező részben
foglaltak szerint hozzájáruló szakhatósági állásfoglalást adtam.
A Szakhatósági állásfoglalás előírásai a felszín alatti vizek védelméről szóló módosított 219/2004. (VII.
21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése és 19. § (1) bekezdése és a felszín alatti vizek minősége
védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet 5 (1) bekezdése és 11. §. (2)
bekezdése alapján lett meghatározva.
A szakhatósági állásfoglalás megkeresés 2019. február 27.-én érkezett a 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 fellebbezést Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi. CL. törvény
(a továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) bekezdése nem teszi lehetővé.
A jogorvoslati eljárás díját a BM rendelet 4.§ (2) bekezdése alapján állapítottam meg.
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A kérelmező a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015.
(III. 31.) BM rendelet 2. sz. melléklet 11. pontja alapján az igazgatási szolgáltatási díjfizetési
kötelezettségének (8.000 Ft.) 2019. február 21.-én eleget tett. Jogorvoslati eljárásban fizetendő díj a
meghatározott igazgatási szolgáltatási díj 50%-a.
A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási, valamint a
vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet állapítja
meg. Szakhatósági állásfoglalásunkat az Ákr. 55. § (1) bekezdése, a 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 5.
§ (1) bekezdése, valamint az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 13. pontja
figyelembevételével hoztam meg.
Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint állapítottam meg Szabadstrand fürdővíz profilját,
és a következő felülvizsgálat esedékességének időpontját.
Hatóságom hatáskörét a hivatkozott jogszabályhelyek és az Ákr. 80. §-a „a természetes fürdővizek
minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről” szóló
78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdésében biztosított hatáskörömben, és „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 13.
§ (1) bekezdése határozza meg.
Illetékességemet az Ákr. 16. § (1) bekezdésén, és a 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4-5. §-ain és a 2.
számú mellékleten alapul.
A fellebbezés lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 116. §-a alapján adtam tájékoztatást.
A fellebbezési illeték mértéke Itv. 29. §. (2) bekezdése alapján került meghatározásra, mely szerint, ha
az eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5.000,-Ft.
Nyíregyháza, 2019. március 18.
Dr. Galambos Ildikó
hivatalvezető
nevében és megbízásából

Dr. Szilágyi Erzsébet
osztályvezető,
járási tiszti főorvos
A határozatról értesülnek:
1. Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (KÉR+ email)
2. Irattár

