VESZPRÉM MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE
Ügyiratszám: 3168/3 /2011.

Tárgy: Velencei tó fürdővízprofiljának

Ügyintéző: Marosvölgyi Miklósné
Telefon:88/424-866/127

megállapítása
Hiv. szám:
Melléklet: 8 db
HATÁROZAT

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (8200
Veszprém, József A. u. 36.) a fürdővízprofil megállapítására irányuló hivatalból
indított eljárásában az (1)Agárd Napsugár strand, (2)Gárdony Park Kemping Strand,
(3)Gárdony Sport Beach Kemping Strand, (4)Velence Északi Strand, (5)Velence
Panoráma Kemping és Strand, (6) Velence IFI Szabad Strand, (7)Velence Tóbíró
Strand, (8)Velencei Velencefürdő Strand fürdővizek tekintetében
fürdővíz profilját állapítom meg:
A fürdővízprofil megállapítása szempontjából fontos információkat jelen
határozat 1-8-ig melléklete tartalmazza
A fürdővízprofilokat a Korm. rendelet 5. mellékletében előírtaknak megfelelően
rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell.
Az ügyben a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség ügyszám: 8017/2011, iktatószám: 25582/2011. szakhatóságként járt el,
és a szakhatósági állásfoglalásában hozzájárult a fürdővízprofil megállapításához.
Döntésem ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Országos Tisztifőorvosi
Hivatalhoz címzett, de a kettő példányban benyújtandó fellebbezéssel élhet.
A fellebbezési eljárás illetéke 5000 Ft, amelyet az iraton illetékbélyegben kell leróni.
INDOKOLÁS
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
2011. év március 2-án hivatalból eljárást indított a Velencei tó fürdővízprofiljának
megállapítása érdekében.
A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes
fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: 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.
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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.
A fürdővíz 2010. évi osztályba sorolása a 2007-2010. évek fürdővíz vizsgálati
eredményei alapján történt.
Hatóságom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Ket.) 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.)
Kormányrendelet 23. § (3) bekezdése alapján a Közép-dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget mint az ügyben érintett szakhatóságot.
A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a
rendelkező részben ismertetett szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:
„A Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve a
Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (a
továbbiakban: Felügyelőség) szakhatósági állásfoglalását kérte a
Gárdonyi
Városüzemeltetési Kft., (2483 Gárdony, Gárdonyi G. u. 34-38, KÜJ: 100316298,
KSH: 10576081-3700-113-07) üzemeltetésében lévő Agárd Napsugár strand,
Gárdony Park Kemping Strand; a Bál-Na Produkció Kft. (2483 Gárdony, Harcsa
u. 2., KÜJ: 102639654, KSH: 12188262-8230-113-07) üzemeltetésében lévő
Gárdony Sport Beach Kemping Strand; a G-T Kft. (2481 Velence, Kemping u. 8/11.,
KSH:12277300-9329-113-07) üzemeltetésében lévő Velence Északi Strand; a Spitz
Linea Kft. (2481 Velence,
Kemping u. 2., KSH: 11887353-4120-113-01)
üzemeltetésében lévő Velence Panoráma Kemping és Strand; a Velencetours Bt.
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(2483 Gárdony, Szabadság u. 16., KÜJ: 102648689, KSH: 22043320-5510-21207) üzemeltetésében lévő Velencei IFI Szabad Strand; a Velencei-Tavi
Hulladékgazdálkodási Kft. (2481 Velence, Tópart u. 26., KÜJ: 101521194, KSH:
11457499-3811-113-07) üzemeltetésében lévő Velence Tóbíró Strand; a Gárdony
Beach Kft. (2481 Velence, Csokonai u. 92., KÜJ: 102693643, KSH: 1428600505610-113-07) üzemeltetésében lévő Velencei Velencefürdő Strand fürdővízprofil
megállapításához.
A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes
fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Fürdőr.) 6. § (1) bek. szerint a fővárosi és megyei kormányhivatal
népegészségügyi szakigazgatási szerve - hivatalból indított eljárásban - minden
fürdővíz profilját megállapítja a Fürdőr. 5. mellékletben foglalt előírásoknak
megfelelően.
Levelük mellékleteként benyújtották a fürdővízprofil leírását, a vízgyűjtő terület
lehatárolását és a felszíni vizek jellemzőinak leírását.
A Velencei-tavat a Császár-víz, a Vereb-Pázmándi vízfolyás, valamint kisebb
vízfolyások táplálják. A tó vize a Dinnyés-Kajtori csatorna révén szabályozható. A
csatorna vízszállító képessége: 6 m3/sec.
Az I. fokú vízügyi hatóság 20621-4/1995. számon adott vízjogi üzemeltetési
engedélyt a Velencei-tavi Regionális Szennyvízelvezető és -tisztító Rendszerhez
tartozó vízilétesítmények fenntartására, használatára és üzemeltetésére a Dunántúli
Regionális Vízmű Zrt. részére. Az engedély a 21128-5/1997. számú, a 221175/1998. számú, a 20407/2000. számú, a 23208/2000. számú, a 22881/2001. számú,
a 20668/2002. számú, a 22254/2002. számú, a 23839/2002. számú, a 209532/2004. számú és a 40042-7/2005. számú, továbbá a 12465/2007. ügyszámú
(iktatószám: 70828/2007.), a 19169/2008. ügyszámú (iktatószám: 35584/2009.), a
20108/2009. ügyszámú (iktatószám: 87200/2009.) és a 20535/2010. ügyszámú
(iktatószám: 77707/2010.) határozatokkal módosításra került (vízikönyvi szám: D
032/3422-10395). A rendszer Agárd, Dinnyés, Gárdony, Kápolnásnyék, Nadap,
Pázmánd, Sukoró és Velence szennyvizeinek elvezetésére és tisztítására szolgál. A
szennyvíztisztító telep Agárd területén épült, a tisztított szennyvizeket 6982 m
hosszúságú nyomóvezeték továbbítja a Dinnyés-Kajtori csatorna 21+845 km
szelvényébe.
Annak érdekében, hogy a Velencei-tó körüli településeken a csatornázás 100 %-os
legyen, és a térségben keletkező kommunális szennyvízmennyiség teljes egészében
tisztításra kerüljön, 2006. évben elvégezték a települések szennyvízcsatorna
hálózatának bővítését, valamint a szennyvíztisztító telep korszerűsítését és
bővítését. A bővítés eredményeként a korábban 6700 m3/d kapacitású
szennyvíztisztító telep 12400 m3/d szennyvíz fogadására vált alkalmassá.
A szennyvíztisztító telepről a Dinnyés-Kajtori csatornába bocsátott tisztított
szennyvízre vonatkozó kibocsátási határértékek (a 70828/2007. iktatószámú
határozat szerint):
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Megnevezés

Mértékegység
Határérték

pH
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk)
Biokémiai oxigénigény (BOI5)
Összes lebegőanyag
Összes foszfor
Összes nitrogén
Ammónia-ammónium-nitrogén
Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok)
Coliform szám (abban az esetben, ha a
közegészségügyi hatóság által
fertőtlenítésre kötelezett a kibocsátó)

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
i/cm3

6-9
125
25
35
10
50
10
30
10

Felhívom a figyelmet, hogy a Dinnyés-Kajtori csatorna a regionális szennyvíztisztító
telep tisztított szennyvizét kivezeti a vízgyűjtőről, ezért a strandok szempontjából a
telep nem tekinthető szennyezőforrásnak. A fenti adatokat tájékoztatásul közöltük a
térség részletesebb bemutatása céljából.
A Velencei-tó vízgyűjtő területén fekvő egyéb települések közül Csákvár, Gánt és
Zámoly rendelkezik szennyvíztisztító teleppel. A tisztítótelepek üzemeltetője a
FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zrt.
A csákvári telep a 22852/2001. a 40380-29/2005., a 40380-34/2005. számú, valamint
a 27164/2010. ügyszámú (iktatószám: 7958/2011.) határozattal módosított 204225/1997. számú vízjogi üzemeltetési engedély (vízikönyvi szám: 54/2130-11202)
alapján üzemel. Tekintettel azonban arra, hogy a tisztított szennyvizet a Váli-víz
vízgyűjtőjéhez tartozó Vértesacsai-vízfolyásba vezetik, a Velencei-tóra nem gyakorol
hatást.
Gánt és Zámoly közös szennyvíztisztító telepe Zámoly község közigazgatási
területén épült. A létesítmény üzemeltetésére a 20772/2001. számú határozattal
adott vízjogi üzemeltetési engedélyt a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. Az
engedély 46220-12/2005. számon (vízikönyvi szám: 86/1437-13402) módosításra
került.
A tisztított szennyvíz befogadója a Zámolyi-víztározóba torkolló Burján patak 3+298
km szelvénye. A kibocsátási határértékek (a 46220-12/2005. számú határozat
szerint):
Megnevezés

Mértékegység
Határérték

pH
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk)
Biokémiai oxigénigény (BOI5)
Összes lebegőanyag
Összes foszfor
Összes nitrogén
Ammónia-ammónium-nitrogén
Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok)
Coliform szám (abban az esetben, ha a
közegészségügyi hatóság által
fertőtlenítésre kötelezett a kibocsátó)

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
i/cm3

6,5 - 9
100
50
75
5
35
10
15
10
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A vízgyűjtő területen található két jelentős termálfürdő, melyek használt fürdővize
közvetve a Velencei-tóba kerül bevezetésre.
Az I. fokú vízügyi hatóság a 20024-3/1988. számú határozattal adott vízjogi
üzemeltetési engedélyt az agárdi termálfürdő vízilétesítményeinek fenntartására és
üzemeltetésére. Az engedély a 20980/1992., a 22301/1995., a 20514-4/1998., a
21662/2000., a 22686-2/2000., a 25611/2004., a 40213-22/2005. számú, továbbá a
10481/2006. ügyszámú (iktatószám: 52489/2006.), a 15825/2007. ügyszámú
(iktatószám: 75733/2007.), valamint a 26596/2007. ügyszámú (iktatószám:
70737/2009.) határozattal módosításra került (vízikönyvi szám: 87/5225-3979). A
fürdő üzemeltetője az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Üzemeltető és Szolgáltató Zrt.
A termálfürdőből a gárdonyi Határ úti árok 1+701 km szelvényébe (majd az árkon
keresztül a Velencei-tóba) bocsátott használt vizekre vonatkozó kibocsátási
határértékek (a 25611/2004. számú határozat szerint):
Megnevezés

Mértékegység
Határérték

Dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk)
Összes só
Nátrium egyenérték
Ammónia-ammónium-nitrogén
Szulfidok
Összes bárium
Hőterhelés
Fluoridok

mg/l
mg/l
%
mg/l
mg/l
mg/l
°C
mg/l

150
5000
95
10
2
0,5
30
2

A velencei termálfürdő (az ún. „Gránitfürdő”) vízilétesítményeinek fenntartására,
használatára és üzemeltetésére 29071/2008. ügyszámon (iktatószám: 33848/2010.)
kapott vízjogi üzemeltetési engedélyt a Velence Termál Fejlesztési és Szolgáltató Kft.
(vízikönyvi szám: 270/8535-15713).
A fürdő használt vizei az A1 jelű árokba, majd a Vereb-Pázmándi vízfolyáson
(Bágyom-patak) keresztül a Velencei-tóba távoznak. A kibocsátásra megállapított
határértékek (a 33848/2010. iktatószámú határozat szerint):
Megnevezés

Mértékegység
Határérték

Dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk)
Összes só
Nátrium egyenérték
Ammónia-ammónium-nitrogén
Szulfidok
Összes bárium
Összes vas
Hőterhelés (nyár/tél)
Fluoridok

mg/l
mg/l
%
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
°C
mg/l

150
5000
95
10
2
0,5
10
26/8
2,5*

* A fluoridra vonatkozó határértéket az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Főfelügyelőség 14/03306/10/2010. ügyszámú határozatában 2 mg/l-re változtatta.
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Szennyezőforrásnak tekinthetők a part menti területekről közvetlenül a tóba
bevezetett vagy bemosódó csapadékvizek is. Nem zárható ki továbbá teljes
mértékben a Velence-tó vízutánpótlására létesített Pátkai- és Zámolyi-víztározókból
a Császár-vízen keresztül a tóba jutó szennyezés lehetősége sem.
A rendelkezésre álló nyilvántartások szerint Agárd, Gárdony és Velence üzemelő
vagy távlati vízbázis védőterületét nem érinti. A felsorolt településeken a Vízikönyvi
Okirattárban fellelhető adatok alapján a következő engedélyezett kikötők és
partvédőművek találhatók:
Létesítmény
megnevezése

Létesítmény helye

Dinnyési
csónakkikötő

Dinnyés

Agárd,
Madárvárta
csónakkikötő

Az agárdi Park
Strand nyugati
vége és a
Madárvárta keleti
telekhatára között
Agárd 5318/4
hrsz.

Agárd, Park
Strand nyugati
végénél épült
partvédőmű
Agárdi
horgászkikötő
Agárd, vízisport
telep
(vitorláskikötő és
partfal)
Agárd, kikötői
sétány
partvédőműve

Gárdony,
Brajnovics
csónakkikötő

Gárdony, Határárok és
Brajnovics
csónakkikötő
közötti partfal

Agárd
Az agárdi
horgászkikötő és
a volt SZOT
kikötő melletti
sétány között
Az agárdi
vízisport telep
keleti oldalán lévő
kerítés és a volt
SZOT hajókikötő
bal oldali mólója
között
Az agárdi strand
keleti végén, a
Brajnovics-árok
Velencei-tóba
torkolló
kiszélesített
szakasza
Gárdony, a
Brajnovics
csónakkikötő és a
Velencei-tavi
Tófelügyelőség
nyugati határa
között

Engedély
száma

Eng.
típusa**

Vízikönyvi
szám

22412-2/1989.

Ü

21370/1982.

Ü

20999/2002.

Ü

87/1886-11780 Gárdony Város
Önkormányzata

21372/1982.
módosítás:
20648/1999.
21373/1982.
módosítások:
20408/1987-I.
és
23361/2001.
21375/1982.

Ü

87/3746-3960

Ü

87/1900-3982

Ü

87/1894-3988

Közép-dunántúli
Vízügyi
Igazgatóság

21378/1982.
módosítás:
21837/1999.

Ü

87/6282-3944

Városgazdálkodá
si Kft.

22024/1981.

Ü

270/0072-8929 Közép-dunántúli
Vízügyi
Igazgatóság

Engedélyes

87/3746-12055 Magyar Országos
Horgász
Szövetség
87/1886-3945 Gárdony
Nagyközségi
Közös Tanács VB

Magyar Országos
Horgász
Szövetség
Velencei-tavi
Vízisport Iskola
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Létesítmény
megnevezése
Gárdonyi
hajóállomás
Gárdony,
hajóállomás és a
települési strand
közötti partfal
Gárdonyi strand
partvédőműve
Gárdony, Fogoly
utcai
csónakkikötőtől
keletre lévő
partvédőmű
Gárdony,
velencefürdői
hajókikötő
Gárdony,
velencefürdői
csónakkikötő
öblének
partvédőműve
Gárdony,
velencefürdői
csónakkikötői
öböl és strand
közötti
partvédőmű
Gárdony,
velencefürdői
strand
partvédőműve
Velence,
velencefürdői
strand
partvédőműve
Velence,
velencefürdői
strand és KDT
VÍZIG telephely
közötti
partvédőmű
Velence, Cserje
és Béke utcai
csónakkikötők
közötti
partvédőmű

Engedély
száma

Eng.
típusa**

Vízikönyvi
szám

22027/1981.

Ü

87/1886-3949

22028/1981.
módosítás:
25143-2/2004.

Ü

22029/1981.
módosítás:
26531/2004.
21857/1984.

Ü

87/1894-11933 Közép-dunántúli
Környezetvédelmi
és Vízügyi
Igazgatóság
87/1886-3950 Gárdony Város
Önkormányzata

Ü

87/1894-3952

Közép-dunántúli
Vízügyi
Igazgatóság

22564/1984.

Ü

87/1886-3952

Velencefürdő

22565/1984.

Ü

87/1886-3951

Gárdony
Nagyközségi
Közös Tanács VB
Gárdony
Nagyközségi
Közös Tanács VB

A velencefürdői
csónakkikötő öble
és a strand között

22563/1984.

Ü

87/1894-10545 Közép-dunántúli
Vízügyi
Igazgatóság

Velencefürdő

22562/1984.

Ü

87/1886-3943

Velencefürdő, a
velencei
településhatár és
a strand keleti
kerítése között
Velencefürdő

22561/1984.
módosítás:
24700/2004.

Ü

270/7319-8981 Móló Strand
Szolgáltató Bt.

22560/1984.
módosítás:
10870/1/2000.

Ü

H-56534/2001.

Ü

Létesítmény helye
Gárdony, Dévér
utcával szemben,
a csónakkikötő
északi végénél
A gárdonyi
hajóállomás és a
városi strand
között
A gárdonyi
vasútállomással
szemben
A gárdonyi
Fogoly utcai
csónakkikötő és a
velencefürdői
hajókikötő
öblének bejárata
között
Velencefürdő

Velencefürdő

270/007212683

Engedélyes
Gárdony
Nagyközségi
Közös Tanács VB

Gárdony
Nagyközségi
Közös Tanács VB

Közép-dunántúli
Vízügyi
Igazgatóság

270/0072-8926 Közép-dunántúli
Vízügyi
Igazgatóság
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Létesítmény
megnevezése
Velence, Béke
utcai
csónakkikötő
Velence, délikanyari
csónakkikötő és
hajóállomás
Velence, Móló
strand
csónakkikötője
Velence,
Csontréti
csónakkikötő

Velence,
hidromechanizác
iós kikötő melletti
partfal
Velence,
evezőspályát
lezáró félsziget
keleti oldalán
lévő parti sétány
partvédőműve
Velence, volt
MEDOSZ SE
vízisport
telepének
csónakkikötője

Engedély
száma

Eng.
típusa**

Velence 4470/1
hrsz.

20228/2004.

Ü

Velence, az
Ifjúsági Üdülő és
Kiránduló
Központ strandja
mellett, attól délre
Velence 4482/2
és 4482/3 hrsz.

21358/1981.

Ü

21022/2004.

F

21206/1984.
módosítás:
24852/2005.
(ügyszám),
56961/2006.
(iktatószám)
21613-5/2004.

Ü

Ü

270/007211934

Közép-dunántúli
Vízügyi
Igazgatóság

Velence 4513
hrsz.

H-55970/2001.

F

270/007213338

Közép-dunántúli
Vízügyi
Igazgatóság

A velencei
vízisport telephez
kapcsolódó kikötő

22212-3/1989.
módosítások:
22542/1999.
és
24779/2003.

Ü

Létesítmény helye

Velence, a
Csontréti-patak
torkolati részénél

Velence 4471/4,
4475/3 és 4477/3
hrsz.

Vízikönyvi
szám

Engedélyes

270/6573-8926 Velence
Nagyközség
Önkormányzata
270/1296-8985 Velence
Nagyközségi
Közös Tanács VB
270/657315026

Velence Község
Önkormányzata

270/1296-8984 Velence Város
Önkormányzata

270/2620-8970 Pro Recreatione
Alapítvány

** Ü: vízjogi üzemeltetési engedély, F: vízjogi fennmaradási engedély

A felsoroltakon túlmenően egyéb jelentős szennyező forrásról nincs tudomásunk,
ezért a fentiek figyelembevételével a szakhatósági hozzájárulást megadom.
A rendelkezésre álló dokumentáció alapján, a hatáskörömbe utalt kérdéseket
megvizsgálva megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység környezetvédelmi
szempontból nem kifogásolható, vízügyi, táj- és természetvédelmi érdeket nem sért,
a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával nem okoz környezetkárosítást, ezért
a szakhatósági hozzájárulást kikötés nélkül megadom.
Felhívom az eljáró hatóság figyelmét, hogy az engedély-határozatban jelen
szakhatósági állásfoglalás rendelkező részében foglalt környezetvédelmi ügyfél jel
(KÜJ) szerepeltetendő.
Felhívom továbbá a figyelmet, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban:
Ket.) 72.§ (1) bekezdés ed) pontja értelmében a határozat indokolásának
tartalmaznia kell a szakhatósági állásfoglalás indokolását.
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Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a
határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében
támadható meg a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján.
A Felügyelőség hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági
és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 25.§, 28.§ és 32.§, illetékességét a Korm.
rendelet 5.§ (2) bek. és az 1. számú melléklet IV. fejezet 3. pontja, valamint a Ket.
21.§ (1) bek. c) pontja határozza meg.
Szakhatósági állásfoglalásunkat a Korm. rendelet 39.§ (1) bek. és 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) bek. alapján adtuk meg.
A szakhatósági állásfoglalás hatósági nyilvántartásba vételéről a 7/2000. (V. 15.)
KöM rendelet szerint intézkedtünk.
Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint állapítottam meg a fürdővíz
profilját, és a következő felülvizsgálat esedékességének időpontját 2015. évben
állapítom meg.”
Határozatomat a hivatkozott jogszabályhelyek és a Ket. 72. §-a alapján, a
természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes
fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm. rendelet) 6. § (1) bekezdésében, valamint 8. sz. mellékletben
biztosított hatáskörömben és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló
288/2010. (XII.21.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási
feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről
szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése szerinti illetékességgel
eljárva hoztam meg.
A fellebbezés lehetőségéről a Ket. 98. § (1) bekezdése, valamint a 99. § (1)
bekezdése alapján adtam tájékoztatást. A jogorvoslati díj mértékét az illetékről szóló
1990. évi XCIII. törvény 28. § (2) bekezdése alapján állapítottam meg.

Veszprém, 2011. április 5.
Dr. Varga Erika
mb. megyei tiszti főorvos
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Erről értesül:
1. KDT Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
8002 Székesfehérvár, Pf. 137.
2. Irattár
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Fürdővíz Profil
1. A fürdővíz neve:

Velencefürdő Strand

2. A fürdővíz rövid neve:

Velencefürdő Strand

3. A fürdővíz azonosító jele:

HUBW-00715

4. A monitoring pont koordinátái:
5. Az illetékes hatóság megnevezése:
Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
8200 Veszprém, József A. u. 36.
Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.
6. Az illetékes hatóság elérhetősége:
88/424-210, titkarsag@veszprem.antsz.hu
22/514-300, http://kdtktvf.zoldhatosag.hu
7. A fürdővíz-profil utolsó felülvizsgálata:

2011. 01. 17.

8. A fürdővíz-profil soron következő felülvizsgálata: 2015. 01. 17.
9. A felülvizsgálat indoka:
78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 5. mellékletének 2. és 3. pontja szerint
10. Tagállam:

Magyar

11. Régió/megye:

Közép-dunántúli Régió, Fejér Megye

12. Település:
Gárdony Város Önkormányzat 2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22.
Velence Város Önkormányzat 2481 Velence, Tópart u. 26.
13. A víz földrajzi neve:

Velencei-tó

14. Országon belüli elhelyezkedése:

Közép-dunántúli Régió, Fejér Megye

15. A fürdővíz térképe:
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16. A fürdővíz légi fényképe:

17. A fürdővíz, továbbá az érintett fürdővíz vízgyűjtő területére eső egyéb
felszíni vizek fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzőinek leírása:
Olyan jellemzők, amelyek esetleges szennyezés forrását képezhetik, és
amelyek e rendelet, valamint a vízvédelmi politika terén a közösségi fellépés
kereteinek meghatározásáról szóló 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvben meghatározottak szerint lényegesnek minősülnek nem ismertek.
18. Cianobaktérium és makrofiton szaporodási potenciál:
19. Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk: „rövidtávú
szennyezési eseménynek” kitett strand (nagy esőzések alkalmával)
20. A strand mederfenék jellemzése:

homokos

21. A strandhoz tartozó partszakasz talajának jellemzése:
22. A víz elérhetősége:

füves, homokos

lépcsős

23. A strand hossza: 300 m

24. A strand fényképfelvételei:
25. A strand vízmélység-profilja: a parthoz közeli legmélyebb részen 160 cm
26. Kommunális infrastruktúra: WC, kézmosó, zuhanyozók, elsősegélynyújtóhely
27. Kereskedelmi infrastruktúra:

vendéglő, büfé, strandcikk árusítás

28. Kiegészítő rekreációs infrastruktúra: sportpálya, játszótér
29. Állatok beengedésének lehetősége:
30. A fürdőzők maximális száma:

Tilos!

1000 fő

31. Vízgyűjtő-terület: Császárvíz, Vereb-Pázmándi vízfolyás, kisebb vízfolyások
32. Vízgyűjtő- terület-térkép:
33. A vízgyűjtő-területen előforduló fő szennyezési források: nincsenek
34. Átlagos éves csapadék-mennyiség: 868 mm
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35. A legcsapadékosabb hónap megnevezése: május
36. A legszárazabb hónap megnevezése: március
37. A vízgyűjtő-kerület azonosítója:

HU-1000

38. A vízgyűjtő-kerület neve: Danube
39. Részvízgyűjtő-kerület azonosítója:
40. Részvízgyűjtő-kerület neve:
41. A víztest azonosítója:
42. A víztest neve:

HUAEP180

Duna

AIQ960

Velencei-tó nyílt vizes terület

43. Nemzeti víz-azonosító:

-

44. Nemzeti víz megnevezés: 45. A víztest tipológiai leírása:

Állóvíz

46. A víztest ökológiai és kémiai állapota:
47. A víz hőmérséklete: medián a fürdési szezonban 26 0C
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