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HATÁROZAT

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve a
fürdővízprofil felülvizsgálatára irányuló hivatalból indított eljárásában a Csongrád településen
a Tisza folyó jobb partján a 243+7 – 244+1 fkm-nél található Körös – toroki Partfürdő

fürdővíz profilját a lefolytatott felülvizsgálat és értékelés után az alábbiak szerint
frissíti:

1. A fürdővíz neve: Körös – toroki Partfürdő

2. A fürdővíz rövid neve: Körös – torok strand

3. A fürdővíz azonosító jele: HUBW_00604

4. Az ellenőrzési (monitoring) pont elhelyezkedése: N 467158 E 201893

5. Az illetékes hatóság megnevezése:
a) Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv (6726

Szeged, Derkovits fasor 7-11.)

b) Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi
Intézet (6600 Szentes, Vásárhelyi út 12.)

c) Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
(6721 Szeged, Felső Tisza-part 17.)

6. Az illetékes hatóság elérhetősége:
a) +36 (62) 592-500; titkarsag.csongrad@dar.antsz.hu; www.csmkh.hu; www.antsz.hu

b) +36 (63) 400-175; szentes@dar.antsz.hu; www.csmkh.hu; www.antsz.hu

c) +36 (62) 553-060; alsotiszavideki@zoldhatosag.hu; www.atiktvf.hu

7. A fürdővíz aktuális osztályozása: Jó.

8. A fürdővíz profil soron következő felülvizsgálata: 2017. év

9. A felülvizsgálat indoka: A Körös – toroki Partfürdő az Országos Közegészségügyi
Intézet fürdővíz osztályozása szerint „jó” minősítési kategóriába került, így a természetes
fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhely kijelöléséről és
üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglaltak szerint
a fürdővíz profilját legalább négyévente szükséges felülvizsgálni, illetve frissíteni.

10. Tagállam: Magyarország

www.csmkh.hu
mailto:csongrad@dar.antsz.hu
mailto:csongrad@dar.antsz.hu
www.csmkh.hu
www.antsz.hu
mailto:szentes@dar.antsz.hu
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www.antsz.hu
mailto:alsotiszavideki@zoldhatosag.hu
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11. Régió / megye: Dél-alföldi régió / Csongrád megye

12. Település megnevezése: Csongrád

Csongrád Város Önkormányzata (6640 Csongrád, Kossuth tér 7.)

+36 (63) 571-900; csongrad@csongrad.hu; www.csongrad.hu

13. A víz földrajzi neve: Tisza

14. A cianobaktérium és makrofiton szaporodási potenciáljának értékelése: a kékalgák
valamint a nagytermetű vizinövényzetek (vízhez kötött életmódú, szabad szemmel
látható, elsősorban edényes növények összessége) elszaporodása a Körös – toroki
Partfürdő területén nem értelmezhető, továbbá sem a víz átlátszóságának csökkenése sem
pedig a víz elszíneződése nem tapasztalható.

15. Egyéb a fürdővízprofil felülvizsgálata szempontjából fontos információkat és
térképeket jelen határozat 1. számú melléklete tartalmazza.

A fürdővízprofilokat a Korm. rendelet 5. mellékletében előírtaknak megfelelően rendszeresen
felül kell vizsgálni és frissíteni kell.

Az ügyben az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség (6721 Szeged, Felső Tisza-part 17.) szakhatóságként járt el, és a 14.707-8-
9/2013. iktatási számú szakhatósági állásfoglalásában az alábbiakat állapította meg:

„Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (6726 Szeged,
Derkovits fasor 7-11.) megküldte Felügyelőségünkre a Csongrádi Víz- és Kommunális Kft.
(6640 Csongrád, Bercsényi u. 39.) által üzemeltetett Körös – toroki Partfürdő (Tisza folyó
jobb part 243+7 – 243+1 fkm) fürdővíz profiljának felülvizsgálatával kapcsolatos
szakhatósági állásfoglalás iránti kérelmét.

A fürdővíz profil felülvizsgálatához szakhatósági hozzájárulásomat megadom:

A Csongrád Körös – toroki Partfürdő a Tisza folyó Hármas – Köröstől a déli országhatárig
nevű felszíni víztest területére esik.

- A fürdővíz, továbbá az érintett fürdővíz vízgyűjtő területére eső, esetleges szennyezés
forrását képező egyéb felszíni vizek fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzői:

Tárgyi strandra mértékadónak tekinthető Csongrád állami vízmérce adatai:
Vízmérce „0” pont magassága: 76,18 mBf;
Vízgyűjtő terület nagysága: 75452, 0 km2;
Távolsága a torkolattól: 246,20 km;
LNV: 1034 cm (2006. 04. 21.).

A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó vízállások:
I. fok: 650 cm;
II. fok: 750 cm;
III. fok: 800 cm.

Víztest neve Tisza Hármas-Köröstől déli országhatárig
Alegység 2-20 Alsó-Tisza jobb part
Víztest részvízgyűjtő területe, ha 21577

mailto:csongrad@csongrad.hu
www.csongrad.hu
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Erózió szempontjából veszélyeztetett terület, ha 0
Eróziós terület aránya, % 0
Mezőgazdasági területeken keletkező diffúz P emisszió, kg/év 240
Összes mezőgazdasági terület, ha 9001
Összes mezőgazdasági terület, % 42
Mezőgazdasági terület, fajlagos P terhelés, kg/ha 0,03
Városi területeken (belterület, utak) keletkező diffúz P emisszió, kg/év 27,4
Összes belterület, ha 2704
Összes belterület, % 13
Városi terület, fajlagos P terhelés, kg/ha 0,01
Egyéb területekről (erdők, vizes területek) származó diffúz P emisszió, kg/év 34,1
Összes egyéb terület, ha 9872
Egyéb terület, fajlagos P terhelés, kg/ha 0,00
Felszíni lefolyással közvetített összes P anyagáram a víztest alsó szelvényében 780791
Alaphozamból származó összes P anyagáram a víztest alsó szelvényében 186
Összes P anyagáram a víztest alsó szelvényében 780977

A víztest alvízi jellegű és a környező belvízcsatornák befogadója is, így a felvízről és a
csatornákból érkező szennyező anyagok is további kockázatot jelenthetnek.

- A cianobaktérium és makrofiton szaporodási potenciáljának érékelése:
A cianobaktérium és makrofiton szaporodási potenciáljára vonatkozóan nem állnak
rendelkezésünkre adatok.

- Rövid távú szennyezés veszélyének fennállása esetén a rövid távú szennyezés előrelátható
természete, gyakorisága és lefolyásának időtartama:

jellege, gyakorisága lefolyásának időtartama előre nem nevesíthető.

A Tisza folyót érő rendkívüli környezeti káresemény:
jellege, gyakorisága lefolyásának időtartama előre nem nevesíthető.

A Tisza folyón kialakuló árhullám:
a folyó felső és középső szakaszáról a hullámterekben elhelyezett illegális
hulladéklerakókból, a magasabb vízállások az alvíz felé továbbíthatják a szilárd
hulladékot, továbbá bakteriológiai veszélyt jelenthetnek. Mivel a szóban forgó víztest
alvízi jellegű és a környező belvízcsatornák befogadója is, így a felvízről és a
csatornákból érkező szennyező anyagok is további kockázatot jelenthetnek. A folyó
ezen szakaszán az évenkénti 2-3 áradás jellemző, a március-áprilisi tavaszi, és a május-
júniusi zöldár.

- A fennmaradó szennyezési okok, a foganatosított ellenintézkedések és felszámolásukra
vonatkozó ütemterv:

Nincs adatunk.

- A rövid távú esemény alatt foganatosított minőségfelügyeleti intézkedéseket, az ilyen
tevékenységekért felelős testületek azonosító és részletes kapcsolat felvételi adatai:

A vízminőségi kárelhárításra kötelezett szervezetek esetében a kárelhárítási tervekben
részletezett feladatokat az azokban nevesített szervezetek végzik.
A minőség felügyeleti intézkedések elrendelésére felelős szervezet:
Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
(6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11).
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- Azok a szennyezési okok, szennyezési források meghatározása és értékelése, amelyek a
fürdővízre hatással lehetnek és károsíthatják a fürdőzők egészségét:

Nincs adatunk.

Káresemény bekövetkezése esetén a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának
rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Kormány rendelet szerint kell intézkedni.

A 2004. évi CXL. Törvény 44.§ (9) bekezdése alapján a szakhatóság előzetes szakhatósági
hozzájárulása, állásfoglalása és végzései ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a
határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

Döntésem ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Országos Tisztifőorvosi
Hivatalhoz címzett, de a Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási
Szervéhez kettő példányban benyújtandó fellebbezéssel élhet. A fellebbezési eljárás illetéke
5000 Ft, amelyet az iraton illetékbélyegben kell leróni.

INDOKOLÁS

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 2013. június 5-
én hivatalból eljárást indított a Körös – toroki Partfürdő fürdővíz profiljának felülvizsgálata
érdekében.

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek
kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 6. § (1) és (2)
bekezdése értelmében a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási
szerve (a továbbiakban: megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv) – 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 „Jó” „Tűrhető” „Kifogásolt”

Felülvizsgálatokat kell
tartani legalább 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.
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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.

Hatóságom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXVI. törvény 44. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel megkereste az
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási
feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló
323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 23. § (3) bekezdése alapján az Alsó-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget mint az ügyben érintett
szakhatóságot.

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a
rendelkező részben ismertetett 14.707-8-9/2013. iktatási számú szakhatósági
állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv (6726 Szeged,
Derkovits fasor 7-11.) fenti számú, 2013. június 11. napján érkezett megkeresésében a
Felügyelőség szakhatósági állásfoglalását kérte a Csongrád Körös – toroki Partfürdő Tisza
folyó jobb part 243+7 – 243+1 fkm fürdővíz profiljának felülvizsgálata tárgyában.

A Felügyelőség a szakhatósági megkeresésében – a természetes fürdővizek minőségi
követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló
78/2008. (IV. 3.) Kormányrendelet szerinti fürdővíz profil felülvizsgálatával kapcsolatban –
felvetett kérdésekre vonatkozóan nem rendelkezik információkkal.

Hatóságunk az eljárás során a közigazgatósági hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 26. § (1) bekezdés c) pontjára hivatkozással
belföldi jogsegély keretében megkereste az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóságot, melyre
1687-0004/2013. számú levelében nyilatkozott a rendelkezésére álló adatok alapján.

Káresemény bekövetkezése esetén szükséges intézkedéseket a környezetkárosodás
megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Kormány rendelet írja elő.

A kérelem 2013. június 11-én érkezett a Felügyelőségre. A Ket. 33. § (1) bekezdése és a
környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése szerint a
felügyelőség ügyintézési határideje a szakhatósági állásfoglalás kialakítására 30 nap.

A Ket. 33. § (3) bek. b) pontja szerint nem számít be az ügyintézési határidőbe a
jogsegélyeljárás időtartama. A belföldi jogsegélyt kérő levelünket 2013. június 26-án
postáztuk és a válasz 2013. július 3-án érkezett meg Felügyelőségünkre.
Az ügyintézési határidőbe nem számítanak be az időközben eltelt munkanapok.

A felügyelőség szakhatósági állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44.§ (9) bekezdése
zárja ki.
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Értesítést kap:

1. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
(6701 Szeged, Pf.: 1048.)

2. Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi
Intézet (6600 Szentes, Vásárhelyi út 12.) szentes@dar.antsz.hu

3. Országos Tisztifőorvosi Hivatal (1097 Budapest, Gyáli út 2-6.)
kozegeszseg@oth.antsz.hu

4. Országos Közegészségügyi Intézet (1097 Budapest, Gyáli út 2-6.)
vizminoseg@oki.antsz.hu

5. Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. (6640 Csongrád, Bercsényi u. 39.)
6. Csongrád Város Önkormányzata (6640 Csongrád, Kossuth tér 7.)
7. Irattár

mailto:szentes@dar.antsz.hu
mailto:kozegeszseg@oth.antsz.hu
mailto:vizminoseg@oki.antsz.hu
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET

1. A strand mederfenék jellemzése: A folyó mederfenék megfelelő, homokkal vastagon
borított.

2. A strandhoz tartozó partszakasz talajának jellemzése: Iszapos, kedvező vízállás
mellett homokos.

3. A víz elérhetősége: Közvetlenül a partig betonozott, aszfaltozott út.

4. A strand hossza: 400 m.

5. Kommunális infrastruktúra: Ivóvíz vezeték, közvilágítás, gyűjtőaknás WC-konténer,
hideg vizes tusoló, szemétgyűjtők.

6. Kereskedelmi infrastruktúra: Éttermek, boltok, vendéglátó ipari egységek.

7. Kiegészítő rekreációs infrastruktúra: –

8. Állatok beengedésének lehetősége: Állatokat a strand területére bevinni tilos, kivéve a
vakvezető kutyát!

9. A fürdőzők maximális létszáma: 1000 fő.

10. Átlagos évi csapadékmennyiség: évi csapadékösszeg: 520 – 590 mm (forrás:
www.vizeink.hu)

11. A legcsapadékosabb hónap megnevezése: június (forrás: www.met.hu)
12. A legszárazabb hónap megnevezése: február (forrás: www.met.hu)
13. Vízgyűjtő – kerület azonosítója: HU1000

14. Vízgyűjtő – kerület neve: Danube

15. Részvízgyűjtő – kerület azonosítója: HUAEP182

16. Részvízgyűjtő – kerület neve: Tisza

17. A víztest azonosítója: AEQ060

18. A víztest neve: Tisza Kiskörétől Hármas – Körösig

19. Nemzeti víz azonosító: –

20. Nemzeti víz – megnevezés: –

21. A víz hőmérséklete: Minimum 15 ºC, Maximum 30 ºC, Medián 24 ºC.

www.vizeink.hu
www.met.hu
www.met.hu
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22. A strand vízmélység profilja:
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(forrás: Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság 6720 Szeged, Stefánia 4.)
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23. Országon belüli elhelyezkedés:

(forrás: www.egritortenesz.hu)

www.egritortenesz.hu
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24. A fürdővíz térképe:

(forrás: www.terkepcentrum.hu)

25. A fürdővíz légi fényképe:

(forrás: www.google.com/earth)

www.terkepcentrum.hu
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26. A strand fényképfelvételei:

1. kép

2. kép

www.google.com/earth
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3. kép

4. kép
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5. kép
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27. Vízgyűjtő terület:
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28. A víztest ökológiai és kémiai állapota:

(forrás: www.vizeink.hu)

www.vizeink.hu

