Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

Iktatószám: 1314-9/2011.
Ügyintéző: Dr. Gazdig Mária
Tárgy: Látóképi Tófürdő
profiljának megállapítása

fürdővíz

HATÁROZAT
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve a fürdővízprofil
megállapítására irányuló hivatalból indított eljárásában a Debrecen Megyei Jogú Város
településen található Látóképi Tófürdő
fürdővíz profilját az alábbiak szerint állapítja meg:
1. A fürdővíz neve: Látóképi Tófürdő
2. A fürdővíz rövid neve: Látóképi Tófürdő
3. A fürdővíz azonosító jele: HUBW_00901
4. Az ellenőrzési (monitoring) pont elhelyezkedése: Északi szélesség: 47034’ 24.24”
Keleti hosszúság: 21027’ 32.72”
5. Az illetékes hatóság megnevezése, elérhetősége:
1. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
4028 Debrecen, Rózsahegy u. 4.
telefonszám: (36-52)-420-015
e-mail cím: titkarsag@ear.antsz.hu
webcím: www.antsz.hu
2. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv
Debreceni Kistérségi Népegészségügyi Intézete
4028 Debrecen, Rózsahegy u. 4.
telefonszám: (36-52)-420-015
e-mail cím: debrecen@ear.antsz.hu
webcím: www.antsz.hu
3. Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
4025 Debrecen, Hatvan u. 16.
telefonszám: (36-52) 511-000
e-mail cím: tiszantuli@zoldhatosag.hu
webcím: http://tiktvf.zoldhatosag.hu/
4028 Debrecen, Rózsahegy u. 4. Telefon: (36 52) 420-015 Fax: (36 52) 413-288 E-mail: titkarsag@ear.antsz.hu

6. A fürdővíz aktuális osztályozása: kiváló
7. A fürdővíz profil soron következő felülvizsgálata:
A fürdővíz előzetes osztályozása „kiváló” így a fürdővíz profilját csak akkor kell felülvizsgálni,
és ha szükséges frissíteni, ha az osztályozás „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt” minősítésre
változik. 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.
8. A felülvizsgálat indoka:
A fürdővíz előzetes osztályozása „kiváló” így a fürdővíz profilját csak akkor kell felülvizsgálni,
és ha szükséges frissíteni, ha az osztályozás „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt” minősítésre
változik. 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.
9. Tagállam: Magyarország
10. Régió / megye: Észak-alföldi régió / Hajdú-Bihar megye
11. Település megnevezése, elérhetősége:
Debrecen Megyei Jogú Város
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
4024 Debrecen, Piac u. 20.
telefonszám: (36-52) 511-400
12. A víz földrajzi neve: L-I tározó fogadó tározója (Látóképi Tófürdő)
13. A fürdővíz, továbbá az érintett fürdővíz vízgyűjtő területére eső, esetleges szennyezés
forrását képező egyéb felszíni vizek fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzői:14. A cianobaktérium és makrofiton szaporodási potenciáljának értékelése: cianobaktérium
burjánzás nem jellemző, az elmúlt években nem volt tapasztalható (cianobaktérium szaporodási
kockázat nem zárható ki), makrofiton és/vagy fitoplankton elterjedése nem jellemző, az elmúlt
években nem volt tapasztalható
15. Rövid távú szennyezés veszélye: a fürdővíz nem minősül rövid távú szennyezési eseménynek
kitett fürdőhelynek
16. Azon szennyezési okok, szennyezési források meghatározása és értékelése, amelyek a
fürdővizekre hatással lehetnek és károsíthatják a fürdőzők egészségét: A fürdővízprofilokat rendszeresen felül kell vizsgálni, és frissíteni kell.
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Az ügyben a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség - 4025
Debrecen, Hatvan u. 16. sz. - szakhatóságként járt el, és a szakhatósági állásfoglalásában az
alábbiakat állapította meg:
„A Felügyelőség a fürdővíz profilja megállapításának engedélyezéséhez hozzájárul.”
Döntésem ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Országos Tisztifőorvosi Hivatalhoz
címzett, de a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervéhez
kettő példányban benyújtandó fellebbezéssel élhet. A fellebbezési eljárás illetéke 5000.- Ft,
amelyet az iraton illetékbélyegben kell leróni/a 10034002-00301954 számú számlára kell
készpénzben megfizetni. A fellebbezést az Országos Tisztifőorvosi Hivatal bírálja el, mely a
sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, ennek során nincs kötve a
fellebbezésben foglaltakhoz.

INDOKOLÁS
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 2011. február
03-án hivatalból eljárást indított a Látóképi Tófürdő fürdővíz profiljának megállapítása érdekében.
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 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
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. pontjában 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.
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
CXL. 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.) Korm. rendelet 23. § (3) bekezdése alapján a Tiszántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget, mint az ügyben érintett
szakhatóságot.
A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a rendelkező részben
ismertetett szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:
„Megállapítható, hogy a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi jogszabályok
maradéktalan betartása esetén a fürdővíz profilja megállapításának akadálya nincs, ezért a
rendelkező részben foglaltak szerint hozzájáruló szakhatósági állásfoglalást adunk.
A Látóképi Tófürdő vízminőségét a Felügyelőség mintavételezéssel nem vizsgálja, a Tófürdő
vízminőségével kapcsolatos panasz a Felügyelőségre nem érkezett.
A szakhatósági állásfoglalás kérés 2011. február 07-én érkezett, a 347/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet 39. § (1) bekezdésében meghatározott ügyintézési határidő 30 nap. A 2004. évi CXL.
törvény (Ket.) 33. § (3) bekezdés c) pontja alapján az ügyintézési határidőbe nem számít bele a
hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő időtartam. Az ügyintézési határidő
betartásra került.
A jogorvoslati utat a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44. § (9) bekezdése alapján állapítottam meg.
Szakhatósági állásfoglalásunkat a 2004. évi CXL. törvény 44. § (1) bekezdésében, a 347/2006.
(XII. 23.) Kormányrendeletben, a 78/2008. (IV. 3.) Kormányrendeletben és a 323/2010. (XII. 27.)
Kormányrendeletben biztosított jogkörünk alapján adtuk meg.”
Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint állapítottam meg a Látóképi Tófürdő
fürdővíz profilját, és a következő felülvizsgálat esedékességének időpontját.
Határozatomat a hivatkozott jogszabályhelyek és a Ket. 72. §-a alapján, a Korm. rendelet 6. § (1)
bekezdésében 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.
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A fellebbezés lehetőségéről a Ket. 98. § (1) bekezdése, valamint a 99. § (1) bekezdése alapján
adtam tájékoztatást. A jogorvoslati díj mértékét az 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése
alapján állapítottam meg.
Debrecen, 2011. február 28.
Dr. Pásti Gabriella
mb. megyei tiszti főorvos
nevében és megbízásából:

Dr. Gazdig Mária
főtanácsos

Erről értesül:
1. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
2. Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
3. Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
4. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Hajdú-Bihar Megyei Üzemigazgatóság
5. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Debreceni
Kistérségi Népegészségügyi Intézete
6. Irattár
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