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HATÁRDZAT

A

Csongrád Megyei Kormányhivatal NépegészségügyiSzakigazgatrísi Szerve a
fiirdővízproÍil megállapításéra irrínyuló hivatalból indított eljrírásában a Szeged településen a
Sziksóstónal talalhatő Sziksósfiirdő Strand és Kemping (679l Szeged, Széksósi út 5500/1.
hrsz.)

ÍtirdővÍz proÍilját aza|ábbiak szerint állapítja meg:

1.

2.
3.
4.
5.

6.

A fíirdővíz neve: Sziksósfiirdő

Strand és Kemping

A fürdővíz rövid neve: Sziksósfiirdő, Sziki
A ftirdővÍz azonosító jele: HUBW_00613

Az ellenőrzési (monitoring) pont elhelyezkedóse: N

462697

E2aa207

Az illetékes hatóság megnevezése:

a)

Csongrád Megyei Kormányhivatal NépegészségügyiSzakigazgatási Szerv (6726
Szeged, Derkovits fasor 7-11.)

b)

Csongrád Megyei Kormrányhivatal NépegészségiigyiSzak'tgazgatiísi Szerv Szegedi,
Mórahalomi KistérségiNépegészségügyiIntézet (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-1 1.)

c)

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmiés Vízügyi Felügyelőség
(672I Szeged, Felső Tisza-part 17.)

Az Ílletékeshatóság elérhetősége:

a)
b)

c)

+3

6 (62) 592-500 : titkarsag. cson grad@dar. antsz.hu; www. csmkh.hu; www. antsz.hu

+3

6 (62) 592-500; szeged@daradtsz.bu; www.csmkh.hu; www.antsz.hu

+36 (62) 553-060; atiktfv@atiktfv.hu; www.atiktvf.hu

7. A Íiirdővíz akfuális

osztáiyozátsa: kiváló

8. A fiirdővíz proÍil soron kiivetkező felülvizsgálata: sztikség szerint
9. A felülvizsgálat indoka: A Sziksósfiirdő Strand és Kemping az

országos
Közegészségugyi |ntézet ftirdővíz osztáIyozása szerint ,,kiváló'' minősítési kategóriába
keriilt, így a természetes fiirdővizek minőségi követelményeiről' valamint a természetes
fiirdőhely kijelöléséről és tizemeltetéséről szőlő 7812008' (IV. 3.) Korm. rendelet 5.

B

6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.
+36 (ó2) 592-500

t
$

www.csmkh.hu

6701 Szeged, Pf.389

E

+36 (62) 401-091

z/ tÍtkarsag.csongrad@dar.antsz.hu

mellékletébenfoglaltak szerint afurdővíz profilját csak akkor kell felülvizsgálni, illetve
frissíteni' ha az osz1Íúyozása,jó'', ,,tűrhető" vagy,'kifográsolf' minősítésűre változik.
10.

Tagállam: Magyarcrszág

11. Régió / megye:

Dél-alft'ldi tégiő lCsongrád megye

12. Település megnevezése: Szeged - Kiskundorozsma (Subasa)
Szeged Megyei Jogú Vríros Önkormányzata(6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11.)
+3

6 (62)

5

64 -3 6 4 ; info @ sze gedvaro s.

hu; www. sze gedvaro

s.

hu

13.

AvÍz Íiildrajzi neve: Sziksós _ tó

14.

A cianobaktérium és makrofiton szaporodási potenciáljának értékelése:a kékalgrík
valamint a nagytermetű vizinövényzetek (vízhez kötött életmódú, szabad szemmel

látható, elsősorban edényes növények összessége) elszaporodása a Sziksósfiirdő Strand és
Kemping területén nem észlelhető, továbbá sem a víz át|átszóságának csökkenése sem
pedig avíz elszíneződése nem tapasztalható.
15.

Rövid távú szennyezés veszélyénekfennáltása esetén a rövid távú szennyezés
előrelátható természete, ryakorisága ós lefotyásának Ídőtartamaz állővízi strandok
esetében csak ott értelmezhető, ahol a termeszétes ftirdőhely közelében jelentős
intenzitísúcsapadék szennyeződés bemosódását idézheti elő patak, csatoma vagy
csapadék levezető arok iltjan. A Sziksósfiirdő Strand és Kemping mesterséges
vízffitővel rendelkező, ezért rövid táYű szennyezési esemény a területén nem
értelmeáető.

16.

Eryéb a fiirdővÍzproÍil megállapítása szempontjából fontos információkat
térképeket jelen határ ozat 1. számú melléklete tarta|mazza.

és

A flirdővízprofilokat

a Korm' rendelet 5. mellékletébenelőírtaknak megfelelően rendszeresen
felül kell vizsgálni és frissíteni kell.

Az üryben az

Alsó-TÍsza-vidéki Környezetvódelmi, Természetvédelmi ós Vízüryi
Feltiryelőség (672L Szegedo Felső Tisza_part 17.) szakhatóságként iárt el, és az 53.44l-

n-4n0u'

szakhatósági állásfoglalásában az alábbÍakat állapította meg:

,,Csongrád Megyei Kormányhivatal NépegészségügyíSzak'tgazgatási Szerve (6726 Szeged,
Derkovits fasor 7-1l.) benyujtotta a Szegedi Sport és Fiirdő Kft. Sziksósfiirdő Strand és
Kemping fiirdővíz profiljanak megellapítasa ügyében szakhatósági kérelmét.

A szakhatósági hozzáfiátulásomat megadom

a Ítirdővíz profil megállapításához.o'

Döntésem ellen a kézhemételtől számított 15 napon belül az országos Tisztiföorvosi
Hivatalhoz cimzett, de a Csongrád Megyei KormrányhivatalNépegészségügyi Szakigazgatási
Szervéhez kettő példányban benyujtandó fellebbezéssel élhet. A fellebbezési eljráras illetéke
5000 Ft' amelyet azíraton illetékbélyegbenkell leróni.

INDOKOLAS
A

Csongrád Megyei Kormrínyhivatal NépegészségügyiSzak'lgazgatasi Szerve 20II. február
l6-an hivatalból eljrírást indított a Sziksósfiirdő Strand és Kemping fiirdővíz profiljanak

megríllapítása érdekében.

A

természetes fiirdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fiirdőhelyek
kijelöléséről és üzemeltetéséről szőlő 7812008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) 6. $ (1) és (2) bekezdése értelmében a fővrírosi és megyei kormiínyhivatal
népegészségtigyiszakígazgatásí szerve (a továbbiakban: megyei népegészségügyi
szakigazgatási szerv) - hivatalból indított eljrárásban _ minden ftirdővíz profiljrít megrítlapítja
az 5. mellékletben foglalt előírásoknak megfelelően. Egy fiirdővízprofil vonatkozhategy vagy
több összefiiggő fiirdővízre. A fiirdővízprofilokat az 5. mellékletben előírtaknak megfelelően
rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell.

A

Korm. rendelet 5. számú mellékletének2. pontjában foglaltak szerin, ha a fiirdővíz
osztÁlyozásd
vagy ,,kifogáso1t'', a fiirdővíz profilját rendszeresen felül kell
',tűrhető''
'jő",
vizsgálni, és ki kell értékelni,hogy az 1. pontban felsorolt szempontok köZiil megviiltozott-e
valamelyik. SzÍikségesetén eá frissíteni kell. A felülvizsgálat tngyát és gyakoriságát a
szennyezés természete és súlyossága alapjan kell meghatarozni. Ezek tartalmrának ós
gyakoriságanak legalább az alábbitáblazatbanmeghatározottaknak kell megfelelnie.
A ftirdővizek
osztáIvozása
Felülvizsgálatokat kell
taÍtani lesalább

,rJő"

,'Tűrhető''

,,Kifogásolt''

4 évente

3 évente

2 éverÍe

Abban az esetben, ha a ftirdővizet előzetesen a ,,Kiváló" osztályba sorolták, a fttrdővíz
profilját csak akkor kell felülvizsgálni, és ha sztikséges, frissíteni, ha az osztÍtlyozás ,jő",
,,tííThető'' vagy ,,kifogásolf' minősítésre véltozik. A felülvizsgáltnak le kell fednie a Korm.
rendelet 5. melléklet 1. pontban említett összes szempontot.
Abban az esetben, ha a ftirdővíz területén vagy annak közelében jelentős építésimunka folyik,
vagy M infrastruktura jelentősen megváltozik, a fiirdővíz profiIját frissíteni kell a következő
fiirdési idény kezdete előtt.

A fiirdővíz 2010. évi osztrályba

sorolása a 2007-2010. évek fiirdővíz vizsgéúatíeredményei

alapjrán történt.

Hatóságom akozigazgatasi hatósági eljrárás és szolgáltatás általrános szabályairól szóló 2004.
évi CXVI. t<irvény (a továbbiakban: Ket.) 44. s (1) és (2) bekezdéseiben foglaltakra
figyelemmel megkereste az Átami Népegészségugyiés Tisztiorvosi Szolgálátról, a
népegészségugyiszakigazgatási feladatok ellátásráról, valamint
gyógyszerészeti
államtgazgatasi szerv kijelöléséről szóló 32312010. C{'II.27.) Korm. rendelet 23' $ (3)
bekezdése alapjrán az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőséget mint az ügyben érintett szakhatóságot.

a

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, TermészetvédelmÍés Vízüryi Felügrelőség a
rendelkező részben ismertetett 53.44l-12-4l20t1. iktatási számú szakhattíságÍ
állásfoglal ását az alábbiakkal indokolta:

,,Csongrád Megyei Kormrányhivatal NépegészségugyiSzakigazgatási Szerv (6726 Szeged,
Derkovits fasor 7-11.) fenti szétmú,20|l. marcius 3. napjrín érkezett megkeresésében a
feltigyelőség szakhatósági állrísfoglalásat kérte a Szegedi Sport és Fiirdő Kft. Sziksósfiirdő
Strand és Kemping ftirdővíz profiljrínak megállapítása ügyében.

A

Szeged Sziksósfiirdő Strand és Kemping a Yízgyujtő Gazdrá]kodasi Terv szerint nem
kijelölt vírtest, magán- vagy önkormányzatí tulajdonban van, mesterséges vízgyiijtővel
rendelkezik, melyről nincsenek felméréseink.A megnevezett víztestekről a tulajdonos és az
tizemeltetők rendelkeznek adatokkal ezért a vízgyújtő terület lehatárolását nem áII

módunkban elvégezni.
A Felügyelőség a természetes fiirdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes
fiirdőhelyek kijelöléséről és tizemeltetéséről szóló 7812008. (IV. 3.) Kormríny rendelet szerinti
fiirdővíz profil kijelöléssel kapcsolatban felvetett kérdésekrenem rendelkeztink
információkkal.
Az eljarás soriín akózigazgatósági hatósági eljrírás és szolgáltatás ríltalrínos szabályairől szóló
2004. évi CXL. törvény 26. $ (1) bekezdés c) pontjríra való tekintettel állrásfoglalásra kérfÍik
fel az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatőságot, amelyre a 0794001!/2011. sziímon tyitatkozatátmegadta a rendelkezésére flló adatok alapjan.
A kérelem 20lL miírcius 3.-án érkezett a felügyelőségre. A Ket. 33. $ (1) bekezdése és a
környezetvédelmi, természetvédelmi, vízúgyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 34712006. (xII. 23.) Korm. rendelet 39. $ (1) bekezdése szerint a
felügyelőség ügyintézésihatrírideje a szakhatósági állásfoglalas kialakításrára 30 nap.
Ket. 33. $ (3) bek. b) pontja szerint nem sziímítbe az ügyintézési hatríridőbe a
jogsegélyeljrárás időtartama. A belftildi jogsegélykérés201 1 március 7 .-én postámalett, és az
'
2011. március 16.-an került teljesítésre, tebát azúgyntézésihatíridőbe nem számítanakbe az
időközben eltelt munkanapok.
A felügyelőség szakhatóság állrísfoglalását a fenti ügyintézésihatríridőn belül adta ki.
A szakhatósági ríllásfoglalrís elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44.$ (9) bekezdése
záqah't.

A

A

felügyelőség a Ket. 78.$ (1) bekezdésérefigyelemmel kéri az érdemi határozat
megkíildését.
A Felügyelőség illetékességéta kömyezetvédelmi, természetvédelmiés vízügyi hatósági és
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 34712006. (xII. 23.) Korm. rendelet 1.
sz. melléklet IV. 10. pontja állapítja meg.
Felügyelőség hatískÓrét az nrumi Népegészségugyiés Tisztiorvosi Szolgálatról, a
népegészségugyiszakigazgatasi feladatok ellátasríról, valamint
gyógyszerészeti
áIlatrigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323l2ua. (XIL27.) Kormrányrendelet 23. $-a
éllapítjameg.''

A

a

Fentiek alapjan a rendelkező részben foglaltak szerint állapítottam meg a Sziksósfiirdő Strand
és Kemping fiirdővíz profilját, és a következő felülvizsgálat esedékességénekidőpontját.
Hatánozatomat a hivatkozott jogszabályhelyek és a Ket. 72. $-a alapján, a természetes
fiirdővizek minőségi követelményeiről' valamint a természetes fiirdőhelyek kijelöléséről és
tizemeltetéséről 7812008. (rV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6. (1)
bekezdésében biáosított hataskörömben és a fővarosi és megyei kormanyhivatalokról szóló
28812010. CXII.21.) Korm. rendelet 1. $ (1) bekezdése, valamint az Állatr'iNépegészségugyi

4

és Tisáiorvosi Szolgálatről, a népegészségueyiszakigazgatási feladatok ellátásriról, valamint

a

gyógyszerészeti allamigazBatási szerv kijel<iléseről szóló 3nna1Ü. (xII.27.) Korm.
rendelet 4' $ (2) bekezdése szerinti illetékességgel eljárva hoztam meg.

A fellebbezós lehetőségérőla Ket. 98. $ (l) bekezdése, valamint a 99. $ (1) bekezdóse alapjrán
adtam tajékoztaras. A jogorvoslati díj mértekétaz illetékről szóió 1990' évi xcm' Törvény
29. s {2) bekezdésébenfoglaltak alapjánállapítottam meg.
Szeged, 2Üll. április 5.

*Fffi"
Dn Tombárz
mb. megyeitiszti

Értesítéstkao:
Ternrészefvódelmi ésV
(6721 Szeged, Felső Tisza-paft 17.}
2. Csongrad Megyei Korrnrínyhivatal Népegészségüeyl Szakigazgatasi Szerv Szegedi,
Mórahalomi KistérségiNépegészségügyiIntézet (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.)
szeged@dar.antsz.hu
Országos Tisztifrorvosi Hivatal (1097 Budapest, Gyáli
-1.
2-6.)
koze geszse g@oth. antsz.hu
4. országos Közegészségugyi Itttézet (1097 Budapest, Gyáli
2-6.)
vizminose g@,oki. antsz. hu
5. Szegedi Sport és Fiirdők Kft.. (672€} Szeged" Temesvári krt" 33.)
6. Szeged Meg.vei Jogú Vríros Önkormrfuryzata(6720 Szeged' Széchenyi tér 10-t l.)
7. Italtát

1. Alsó_Tisza-vidéki Környezefvédelmi,

út

út

1.

SZAMU MELLEKLET

1. A strand mederfenék jellemzése: Szikes-iszapos, a csúszdák étkezo felületénél ós
nyakzuhanyoknál betono

2. A

a

s.

strandhoztartazó partszakasztalajánakjellemzése: A déli oldalon homokos plázs, a

többi szakaszon betonjarda az aú" körülvevő

3. A vtz

fuves teriilettel.

elérhetőségs: A homokos plazsnáI lefutós, a további szakaszoknál lépcsős, az
mozgaskorlátazottakrészéte kerekes székes lqárő kialakított kor|ánal.

észaL<t oldalon

4. A strand hossza: 3ÜÜ m.
5. Kommunális infrastruktúra: 19 db wC, 4l db zuhanyző, 25 db mosdó, 1-1 db
mozgiískorlátozott wC i11. zabanyző. A 40 db hulladékgyiíjtő napi rendszeres ürítéséta
dolgozók' a konténer eLszállitását a Szegedi Komyezetgazdálkodási Nonprofit Kft.végzt.

6.
7.

Kereskedelmi ínfrastruktűra:

1 db

melegkonyhás vendéglő, 5 db büfé.

Kiegészítő rekreációs infrastruktűra: 3 db gyermek chopperpéűya,4 db futballpúyu t
db lábteniszpúya"z db roplabdapúy+z db vízi csúszda' 1 db steg, 2 játszőtér - maszok4
hinta, libikóka csúszda, vonat, ökrös szekér,1 db vízilabdapá7ya,6 db nyakzuhany'

8" Áilgtok beengedéséneklehetősége: Áilatokat a

strand tertiletére bevinni tilos, kivéve a

vakvezető kutyát!

9.

A fiirdőzők maximális létsáma: Kb. 2000 iő.

10.

Áthgos évi csapadékmennyiség:évi csapadékösszeg: 520

590 film

(forrós:

t+,ww.vizeink.ht!\
11.

A legcsapadékosabb hónap megnevezése: június (forrás:

12.

A |egszárazabb hónap megnevezése: februar

(forr

ás

www"met.hu)

: v,ww' me

t.

ht!)

73.YÍzgű$tő _ kerület azonosítója: FíU1ÜÜ0

l4.Yízgűtjtő _ kerület neve: Danube
15.

Részvízryűjtő - keriilet azonosítója: HUAEP182

16.

Részvízryűjtő _ kerÍilet neve: Tisza

17. AvÍztest azonosítója:
18.

A víztest n€v€:

_

-

19. Nemzeti

víz az;olnosító: AIR9Ü6

20. Nemzeti

vk _ megnevezés: Sziksós-fiirdii

?7.

Avíz hőmérséklete: Minimum

22.

A strand vízmélységproÍilja: a vízmélységátlagtlsan 180-220 cm' a gyermekek részére

22oC, Maximum 28"C, Medián 24'C.

kialakított területen valamint a nyakzuhanyoknáI kh. 80 cm mélységti"
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26.

A strand fényképfelvételei:
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3. kép

4. kép
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5. kép
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