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HATÁROZAT

Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (7400 Kaposvár, Fodor tér 1.)
a fürdıvízprofil megállapítására irányuló hivatalból indított eljárásában Kaposvár településen, a Deseda
tóban található szabad strand

fürdıvíz profilját az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A fürdıvíz neve: Kaposvár, Deseda-tó
2. A fürdıvíz rövid neve: Deseda strand
3. A fürdıvíz azonosító jele: HUBW-01562
4. Az ellenırzési (monitoring) pont elhelyezkedése: N 462106

E 174855

5. A fürdıvíz felügyeletében illetékes hatóságok megnevezése és elérhetısége:
Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Kaposvári, Kadarkúti
Kistérségi Népegészségügyi Intézete 7400 Kaposvár, Fodor J. tér 1.
Tel: 06 82 528-430
Fax: 06 82 528-431
e-mail: titkarsag.kaposvar@ddr.antsz.hu
Környezetvédelmi hatóság:
Dél-dunántúli Környezetvédelmi
7621 Pécs, Papnövelde u. 13.

Természetvédelmi

és

Vízügyi

Felügyelıség

Tel.:72 567-100
Fax: 72 567-103
e-mail:
deldunantuli@zoldhatosag.hu
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(DDT

KTVF)

A fürdıvízprofil létrehozásában illetve felülvizsgálatában illetékes hatóság:
Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 7400 Kaposvár, Fodor József
tér 1.
Tel: 06 82 528-400
Fax: 06 82 319-444
e-mail: titkarsag@ddr.antsz.hu
6. A fürdıvíz aktuális osztályozása: kiváló
7. A fürdıvíz profil soron következı felülvizsgálata: csak változás esetén
8. A felülvizsgálat indoka:
A 78/2008 (IV.3.) Kormányrendelet 5. mellékletének 2. és 3. pontja szerint a fürdıvíz elızetesen a
kiváló osztályba került besorolásra, ezért a felülvizsgálat idıpontja a vízminıség függvénye.
9. Tagállam: Magyarország
10. Megye: Somogy
11. Település megnevezése: Kaposvár
12. A víz földrajzi neve: víztározó
13. A fürdıvíz, továbbá az érintett fürdıvíz vízgyőjtı területére esı, esetleges szennyezés
forrását képezı egyéb felszíni vizek fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzıi:
A tározó vízminısége nem problémamentes, nagy a szerves-anyag tartalom, az eredendıen
bent maradt növényi maradványoktól, valamint az évente újratermelıdı, vízben maradó és
lebomló növényzettıl. Az erıteljes talajerózió, valamint a mezıgazdasági parcellák kedvezıtlen
kialakítása és az esetenként szakszerőtlen mezıgazdasági mővelés miatt agyagásvány és
kemikália kerül a tóba.
Jelentıs a befolyó vizek szennyezettsége fıként Magyaregres és Somogyaszaló szennyvizeinek
az élıvízfolyásokba történı beengedése miatt, ill. az intenzív horgászati hasznosítás
következtében a tóba kerülı szerves-anyag tartalom miatt (tömeges beetetés).
A vízgyőjtı terület vízfolyásai: Bogáti, Vargabónyi – állandó, a Deseda patak mesterséges
hatásra idıszakos vízjárású.
A nyílt terepen a vízfolyás medre sással, náddal erısen benıtt. Ahol a meder kiszélesedett, ott
a cserjék-fák telepedtek meg a sekély vízben. Az állami kezelésben lévı szakaszok
rendszeresen kaszáltak, karbantartottak. Az erdei szakaszokon a meder szépen beállt,
önszabályzó, karbantartást nem is igénylı állapotban van.
A víztározó tóba legális szennyvízbevezetés nincs.
Vízkivétel halastavak táplálása céljából történik mind a vízfolyások, mind pedig a tározóból.
14. A cianobaktérium és makrofiton szaporodási potenciáljának értékelése:
Cianobaktérium és makrofiton szaporodás elıfordulásával számolni kell.
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A cianobaktérium vízvirágzás idején fürdızık körében bır- és/vagy szemirritáció vagy
szénanáthaszerő tünetek is elıfordulhatnak, amelyek azonban nem függenek össze a
toxintartalommal, hanem inkább a cianobaktériumok kocsonyás burkában megtelepedı
heterotróf baktériumok jelenlétének köszönhetı. Ugyanakkor a cianobaktériumok
koncentrálódhatnak a fürdıhely part közelében, ahol fıleg kis gyermekek (pl 15 kg) játszanak, és
a
toxintartalom
elérheti
a
napi
elviselhetı
felvétel
határértékét.
Több cianobaktérium faj képes a levegı nitrogénjét megkötni emiatt a szaporodásukat limitáló
tápanyag többnyire a foszfor. Ugyanakkor sok cianobaktérium faj nem képes a levegı
nitrogénjének megkötésére, tehát tömeges elszaporodásukhoz vízben oldott nitrogén forrásra is
szükségük van, bár igényük alulmarad a pl. zöldalgákhoz képest. A leggyakrabban elıforduló
Microcystis aeruginosa faj sem képes nitrogén fixációra, ráadásul ez a faj képes a legtoxikusabb
toxint, a microcisztint termelni. A cinanobaktériumok által elıidézett vízvirágzás néhány órától
több napon keresztül vagy még tovább is megmaradhat, az idıjárástól függıen (egy szélvihar
hirtelen eltünteti, vagy a hosszan tartó nyugodt meleg idıjárás fenntartja a vízvirágzást).
15. Rövid távú szennyezés veszélyének fennállása esetén:
Rövid távú szennyezés kockázatával nem kell számolni. A balesetszerő szennyezés kockázata
nagyon csekély.
16. Azon szennyezési okok, szennyezési források meghatározása és értékelése, amelyek a
fürdıvizekre hatással lehetnek és károsíthatják a fürdızık egészségét: nincs

17. Egyéb a fürdıvízprofil megállapítása szempontjából fontos információkat és térképeket jelen
határozat 1.-2. számú melléklete tartalmazza.
A fürdıvízprofilokat a Korm. rendelet 5. mellékletében elıírtaknak megfelelıen rendszeresen felül kell
vizsgálni és frissíteni kell.
Az ügyben a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség
7621 Pécs, Papnövelde u. 13., szakhatóságként járt el, és a 2056-2/2010 iktatószámú szakhatósági
állásfoglalásában az alábbiakat állapította meg:
Deseda tó kijelölt fürdıhely fürdıvízprofiljának megállapításához hozzájárulunk.
Döntésem ellen a kézhezvételtıl számított 15 napon belül az Országos Tisztifıorvosi Hivatalhoz címzett,
de Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervéhez kettı példányban
benyújtandó 5000 Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel élhet.

INDOKOLÁS

A Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 2011. február 8-án hivatalból
eljárást indított a Deseda tó kijelölt fürdıhely fürdıvíz profiljának megállapítása érdekében.
A természetes fürdıvizek minıségi követelményeirıl, valamint a természetes fürdıhelyek kijelölésérıl és
üzemeltetésérıl 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6. § (1) és (2)
bekezdése értelmében a fıvárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve (a
továbbiakban: megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv) – hivatalból indított eljárásban – minden
fürdıvíz profilját megállapítja az 5. mellékletben foglalt elıírásoknak megfelelıen. Egy fürdıvízprofil
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vonatkozhat egy vagy több összefüggı fürdıvízre. A fürdıvízprofilokat az 5. mellékletben elıírtaknak
megfelelıen rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell.
A Korm. rendelet 5. számú mellékletének 2. pontjában foglaltak szerint, ha a fürdıvíz osztályozása „jó”,
„tőrhetı” vagy „kifogásolt”, a fürdıvíz 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
fürdıvizek
osztályozása
Felülvizsgálatokat
kell
tartani legalább

„Jó”

„Tőrhetı”

„Kifogásolt”

4 évente

3 évente

2 évente

Abban az esetben, ha a fürdıvizet elızetesen a „Kiváló” osztályba sorolták, a fürdıvíz profilját csak
akkor kell felülvizsgálni, és ha szükséges, frissíteni, ha az osztályozás „jó”, „tőrhetı” vagy „kifogásolt”
minısítésre változik. A felülvizsgáltnak le kell fednie a Korm. rendelet 5. melléklet 1. pontban említett
összes szempontot.
Abban az esetben, ha a fürdıvíz területén vagy annak közelében jelentıs építési munka folyik, vagy az
infrastruktúra jelentısen megváltozik, a fürdıvíz profilját frissíteni kell a következı fürdési idény kezdete
elıtt.
A fürdıvíz 2010. évi osztályba sorolása a 2007-2010. évek fürdıvíz 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 kijelölésérıl szóló 323/2010. (XII.27.)
Korm. rendelet 23. § (3) bekezdése alapján a Dél- dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelıséget, mint az ügyben érintett szakhatóságot.
A Dél- dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség a rendelkezı részben
ismertetett szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:
A hatáskörünkbe tartozó kérdéseket megvizsgálva megállapítottuk, hogy a fürdıvízprofil megállapítására
irányuló eljárás Felügyelıségünk részérıl – az általános jogszabályi elıírások (pld. A környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 6. §) betartása mellett - nem kifogásolt, ezért
ahhoz a szakhatósági hozzájárulásunkat megadtuk.
Szakhatósági állásfoglalásunkat az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a
népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv
kijelölésérıl szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. r. 23. § (3) bekezdés szerinti hatáskörünkben adtuk.
A Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség tárgyi ügyben, mint
joghatósággal rendelkezı magyar hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 18. § (1) bekezdése, szakhatóságként a környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl szóló
347/2006. (XII.23.) Kormányrendelet 28/A. § alapján járt el.
A Felügyelıség illetékességi területérıl a Kormányrendelet 1. számú melléklet IV. 4. pontja rendelkezik.
Fentiek alapján a rendelkezı részben foglaltak szerint állapítottam meg a Deseda tó kijelölt fürdıhely
fürdıvíz profilját, és a következı felülvizsgálat esedékességének idıpontját.
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Határozatomat a hivatkozott jogszabályhelyek alapján, a 323/2010.(XII.27.) Kormányrendelet 10.§ (1) b)
pontjában, illetve a természetes fürdıvizek minıségi követelményeirıl, valamint a természetes
fürdıhelyek kijelölésérıl és üzemeltetésérıl 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdésében
biztosított hatáskörömben és a fıvárosi 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
kijelölésérıl szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése szerinti illetékességgel eljárva
hoztam meg.
A fellebbezés lehetıségérıl a Ket. 98. § (1) bekezdése, valamint a 99. § (1) bekezdése alapján adtam
tájékoztatást. A jogorvoslati díj mértékét az illetékekrıl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29 §. (2) bekezdése
alapján állapítottam meg.
Kaposvár, 2011.február 28.

Dr. Schäffer Károly
megyei tiszti fıorvos
szakigazgatási szerv vezetıje
nevében és megbízásából kiadmányozza

Dr. Jankovics Judit
közegészségügyi osztályvezetı

Értesítést kap:
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
2. Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség
7621 Pécs, Papnövelde u. 13.
3. Irattár
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1. számú melléklet

14. Országon belüli elhelyezkedés:
Kaposvártól 5 km-re Toponáron, a 67 sz. fıút és a 610 sz. fıút által határolt területen
található. Hazánk leghosszabb mesterséges tava, melyet a hasonló nevő patak völgyzáró gáttal
duzzasztották fel 1975-ben. Az ipari célú tározó végül nem töltötte be feladatát. Jóléti
tározóként azonban kitőnı. A nyolc kilométer hosszú, 300-400 méter széles, 260 hektár
felülető és nyolcmillió köbméter vizet magában foglaló tó helyileg védett természetvédelmi
terület. Szabadon látogatható.
A tó és erdıvel tarkított környezete a kirándulóknak és a vízi sportok szerelmeseinek egyaránt
kellemes idıtöltést nyújt. A Toponárhoz közeli részét fıként a fiatalok, a sportolást és a
strandolást kedvelık látogatják, míg a Magyaregrest és Somogyaszalót érintı partszakasz a
csendet, nyugalmat keresık pihenıhelye.
A fürdı a Deseda tó toponári részének K-i partszakaszán a völgyzáró gáttól É-ra 100 m
szelvénytıl 700 m szelvényig, a parttól 30 m-es sávban helyezkedik el. Védıterülete a vízen a
bójáktól körben 100 m, a parton a gáttól É-ra 600 m hosszú, 50 m széles sáv.
Az fürdıvíz légi fényképe, térképe:
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A strand mederfenék jellemzése: iszapos.
A strandhoz tartozó partszakasz talaja: füves.
A víz elérhetısége: lépcsıs.
A strand hossza: 600 m.
A strand vízmélység-profilja: a stégrıl indulva kb. 1,20 méter.
Kommunális infrastruktúra: A strandon a vendégek számára vizesblokkok biztosítottak
(mosdó, öltözı, WC, zuhany). A strand területe karbantartott, gondozott a higiéniai
feltételek biztosítottak. A szemétgyőjtéshez megfelelı számú edény áll rendelkezésre.
Kereskedelmi infrastruktúra: büfék, kölcsönzık.
Kiegészítı rekreációs infrastruktúra: játszótér, strandröplabda pálya áll a vendégek
rendelkezésére.
Állatokat a strand területére bevinni tilos.
A fürdızık maximális száma: 420 fı.
A folyásirányra merılegesen a vízfolyás teljes szakaszán a meredek domboldalak 3-5 %
esésőek. Emiatt a rossz idıben érkezı hirtelen csapadék nagy elragadó erıvel rendelkezik, és
a nem kellıen lezárt mezıgazdasági területrıl jelentıs bemosódást okoz.
A patakokat az 1960-as 70-es években jókarba helyezték, melynek nyomai mára alig
fedezhetık fel. A Deseda patak medrét a tározó felett olyan szélességben kotorták ki, ami a
kisvízi vízsebességet úgy lecsökkentette, hogy a hordalék lerakódás a munka nyomait néhány
év alatt eltüntette
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Vízgyőjtı terület térkép:

Vízgyőjtı-kerület azonosítója: HU1000
Vízgyőjtı-kerület neve: Danube
Részvízgyőjtı-kerület azonosítója:HUAEP180
Részvízgyőjtı-kerület neve: Duna
A víztest azonosítója:*
A víztest neve:*
Nemzeti víz-azonosító:*
Nemzeti víz-megnevezés: Deseda-tározó
A víztest tipológiai leírása: Állóvíz
A víz hımérséklete:22-25 ˚C

2. számú melléklet
Fotók a Deseda tavi szabad strandról
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