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HATÁROZAT 

 
 
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve a 
fürdővízprofil megállapítására irányuló hivatalból indított eljárásában az Esztergom 
Palatinus-tó vonatkozásában 

 
fürdővíz profilját az alábbiak szerint állapítom meg: 

 
 

1. A fürdővíz neve: Palatinus tó 

2. A fürdővíz azonosító jele:  HUBW_01201 

3. az ellenőrzési (monitoring) pont elhelyezkedése: É=47.7315 K=18.7373 

4. Az illetékes hatóság megnevezése: Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 78/2008.(IV.3.) Korm. rend. 8. sz. 
melléklete alapján különös illetékesség alapján 

5. Az illetékes hatóság elérhetősége: 8200 Veszprém, József A. u. 36. 

6. A fürdővíz aktuális osztályozása: kiváló 

7. A fürdővíz profil soron következő felülvizsgálata: 2015. 

8. A felülvizsgálat indoka: 78/2008.(IV.3.) Kormányrendelet 5. sz. melléklet 2. 
pont 

9. Tagállam: Magyarország 

10. Megye: Komárom-Esztergom 

11. Település megnevezése: Esztergom 

12. A víz földrajzi neve: Palatinus tó 

13. A cianobaktérium és makrofiton szaporodási potenciáljának értékelése: 
nem jellemző 

14. Rövid távú szennyezés veszélyének fennállása esetén: nincs 

15. Egyéb a fürdővízprofil megállapítása szempontjából fontos információkat 
jelen határozat 1. számú melléklete tartalmazza. 
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A fürdővízprofilokat a Korm. rendelet 5. mellékletében előírtaknak megfelelően 
rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell. 
  
Az ügyben az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség 4939-3/2011 iktatószámon szakhatóságként járt el, és a szakhatósági 
állásfoglalásában az alábbi kikötések mellett hozzájárult a fürdővízprofil 
megállapításához 
 

• A használat során fokozott figyelmet kell fordítani az esetleges 
szennyeződések elkerülésére, a felszíni és felszín alatti vizek védelme 
érdekében, a környezetet káros hatás nem érheti. 

• A felszíni vizekbe csak a vonatkozó KvVM rendelet szerinti „4. jelű Általános 
védettségi kategória befogadói” elnevezésű vízminőség-védelmi területi 
kategóriának megfelelő minőségű csapadék víz és szennyvíz vezethető, 
amennyiben a befogadó időszakos vízfolyás úgy a „3. jelű Időszakos vízfolyás 
befogadó” elnevezésű kategóriára vonatkozó határértékeket kell betartani. 

• A védőterület szennyvizeit közcsatornába kell elvezetni a mindenkori hatályos 
előírások határértékeinek betartásával, melyek jelenleg a vonatkozó KvVM 
rendelet által előírt küszöbértékek, vagy zárt rendszerű szennyvízgyűjtőben 
szabad elhelyezni. 

• Esetleges káresemény bekövetkezte esetén az üzemeltető köteles 
közreműködni a vízminőség védelmi veszély megszüntetésében az illetékes 
környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság szakmai irányítása és a 
környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség felügyelete 
mellett. 

• Jelen hozzájárulásunk nem mentesít egyéb szakhatóságok és érintettek 
állásfoglalása alól. 

 
Döntésem ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Országos Tisztifőorvosi 
Hivatalhoz címzett, de a Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szervéhez 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. 
március 10-én hivatalból eljárást indított az Esztergom Palatinus-tó fürdővíz 
profiljának 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.  
A fürdővízprofilokat az 5. mellékletben előírtaknak megfelelően rendszeresen felül 
kell vizsgálni és frissíteni kell. 
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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. 
 
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.) Korm. 
rendelet 23. § (3) bekezdése alapján az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget, mint az ügyben érintett szakhatóságot. 
 
Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 
rendelkező részben ismertetett 4939-3/2011. iktatószámú szakhatósági 
állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: 
 
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 
(Veszprém) a fenti számon megkereséssel fordult az Észak-dunántúli 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez (a továbbiakban: 
Felügyelőség) az Esztergom-Kertváros, Palatinus-tó fürdővíz profiljának 
megállapítására irányuló eljárásban, a fürdővíz profil jóváhagyásához szükséges 
szakhatósági állásfoglalás megadása iránt: 
 

• A fürdővíz neve: Palatinus-tó. 
• Elhelyezkedése: Közép-Magyarország, Esztergom, Dorogtól észak-keletre. 
• Vízgyűjtő-kerület azonosítója: HU 1000, Duna-folyam 
• A víztest neve: tó. 
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A Felügyelőség a mellékletként megküldött engedélyezési dokumentációt a 
hatáskörébe tartozó vízvédelmi, vízgazdálkodási, a levegőtisztaság-védelmi, a 
természet- és tájvédelmi, a hulladékgazdálkodási, valamint a zaj- és rezgésvédelmi 
szempontokból az adott eljárásban szakhatóságként eljárva, az ott meghatározott 
szakterületeket felülvizsgálva az alábbi megállapításokat teszi: 
 
A tó-szem országosan védett, nem része a Natura 2000 hálózatnak. A fürdővíz profil 
megállapítás a hatályos jogszabályok alapján nem érint táj- és természetvédelmi 
szakkérdést. 
 
A fürdővíz profilt a Felügyelőség vízvédelmi és vízgazdálkodási szempontból 
jóváhagyja, az abban leírtakkal egyetért. 
 
A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet 19. § (1) 
bekezdése alapján a felszín alatti vízben, illetve a földtani közegben okozott 
rendkívüli szennyezést a Felügyelőségnek haladéktalanul be kell jelenteni. 
 
A felszíni vizekbe csak a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó 
határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM 
rendelet 2. sz. melléklet alapján a „4. jelű Általános védettségi kategória befogadói” 
elnevezésű vízminőség-védelmi területi kategóriának megfelelő minőségű csapadék 
víz, és szennyvíz vezethető, amennyiben a befogadó időszakos vízfolyás úgy a „3. 
jelű Időszakos vízfolyás befogadó” elnevezésű vízminőség-védelmi területi 
kategóriára vonatkozó határértékeket kell betartani. 
 
A védőterület szennyvizeit közcsatornába kell elvezetni a mindenkori hatályos 
előírások határértékeinek betartásával, melyek jelenleg a fenti KvVM rendelet által 
előírt küszöbértékek, vagy zárt rendszerű szennyvízgyűjtőben szabad elhelyezni. 
 
A Felügyelőség fenti állásfoglalását a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. (1) 
bekezdése alapján adta meg. Jelen állásfoglalással szembeni fellebbezés jogát a 
Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki, a hatóság az ügyfelet a jogorvoslat lehetőségéről a 
72. § (1) bekezdés da) pontja alapján tájékoztatta. 
 
A szakhatóság hatásköre 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) bekezdésén, illetékessége a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi 
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2010. 
(XII.27.) Kormányrendelet 1. sz. melléklete IV. fejezetén alapul, állásfoglalását a 
hivatkozott rendelet 39. § (1) bekezdésében biztosított ügyintézési határidőn belül 
adta meg. 
 
Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint állapítottam meg az 
Esztergom Palatinus tó fürdővíz profilját, és a következő felülvizsgálat 
esedékességének időpontját. 
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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 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 1990. évi XCIII. 
törvény 28. § (2) bekezdés alapján állapítottam meg. 
 

Veszprém, 2011. május 3. 

 

 

Tisztelettel: 
 
 
 

Dr. Varga Erika 
mb. megyei tiszti főorvos 
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1. számú melléklet 
 
Fürdőhely kijelölő határozat száma/év. 1432-8/2008. 
A Környezetvédelmi hatóság szakhatósági 
állásfoglalásának száma/év                   

8326/2008. 

A vízparti terület tulajdonosa Esztergom Város Önkormányzata 
A fürdőhely üzemeltetője 2010-ben Szent István Strandfürdő, Esztergom, Bajcsy-Zs. u. 

14., Heer Lajos igazgató 

A fürdővíz neve Palatinusz-tó 
A fürdővíz rövid neve   
A fürdővíz azonosító jele HUBW_01201 
A monitoring pont koordinátái É=47.7315  K=18.7373 
Az illetékes hatóság megnevezése VMKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 

Veszprém, József A. u. 36. 

Az illetékes hatóság elérhetősége 88/242-866 
A fürdővíz-profil utolsó felülvizsgálata   
A fürdővíz-profil soron következő 
felülvizsgálata 

  

A felülvizsgálat indoka   
Tagállam Magyar 
Régió/megye Komárom-Esztergom 
Település Esztergom 
A víz földrajzi neve Palatinusz-tó 
Országon belüli elhelyezkedés Közép-Magyarország 
A fürdővíz térképe   
A fürdővíz légi fényképe   
A fürdővíz, továbbá az érintett fürdővíz 
vízgyűjtő területére eső egyéb felszíni vizek 
fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzőinek 
leírása 

  

Cianobaktérium és makrofiton szaporodási 
potenciál 

nem 

Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó 
információk 

nem 

A strand mederfenék jellemzése homokos 
A strandhoz tartozó partszakasz talajának 
jellemzése 

füves terület, rendszeresen nyírt, gondozott  

A víz elérhetősége beach homokos 
A strand hossza 300-500 méter 
A strand fényképfelvétele(i)   
A strand vízmélység-profilja maximális vízmélység: 10 méter 
Kommunális infrastruktúra közművesített 
Kereskedelmi infrastruktúra 2 állandó büfé, 1 fagylaltárusító pavilon, 1 mozgó 

halsütöde, 1 lángossütő 

Kiegészítő rekreációs infrastruktúra nincs 
Állatok beengedésének lehetősége tilos állatot bevinni a strand területére 
A fürdőzők maximális száma 250-300 fő/nap átlagban 
Vízgyűjtő-terület – szöveges dok.   
Vízgyűjtő-terület - térkép   
A vízgyűjtő-területen előforduló fő szennyezési 
források 

  

Átlagos éves csapadék-mennyiség 300-500 mm 
A legcsapadékosabb hónap megnevezése május, szeptember 
A legszárazabb hónap megnevezése március 
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Vízgyűjtő-kerület azonosítója HU 1000 
Vízgyűjtő-kerület neve Danube 
Részvízgyűjtő-kerület azonosítója HUAEP 180 
Részvízgyűjtő-kerület neve Duna 
A víztest azonosítója   
A víztest neve tó 
Nemzeti víz-azonosító AIT 511 
Nemzeti víz-megnevezés Palatinusz tó,Dorogtól ÉK-re 
A víztest tipológiai leírása Állóvíz 
A víztest ökológiai és kémiai állapota Jó 
A víz hőmérséklete 19 fok átlagosan 

 


