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HATÁROZAT
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya a fürdővízprofil
felülvizsgálatára irányuló hivatalból indított eljárásában Hódmezővásárhely – Mártély
üdülőterületen a Mártélyi –holtágnál található Mártély Holt – Tiszai szabad strand (6800
Hódmezővásárhely, 15001/1. hrsz.)
fürdővíz profilját a lefolytatott felülvizsgálat és értékelés után az alábbiak szerint
frissíti:

1.

A fürdővíz neve: Mártély Holt – Tiszai szabad strand

2.

A fürdővíz rövid neve: Mártélyi strand

3.

A fürdővíz azonosító jele: HUBW_00603

4.

Az ellenőrzési (monitoring) pont elhelyezkedése: N 464700 E 202282

5.

Az illetékes hatóság megnevezése:
a) Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (6726 Szeged,
Derkovits fasor 7-11.)
b) Csongrád
Megyei
Kormányhivatal
Hódmezővásárhely
Járási
Népegészségügyi Osztály (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 2.)

Hivatala

c) Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6721 Szeged, Berlini krt. 16-18.)
6. Az illetékes hatóság elérhetősége:
a) +36 (62) 592-500; titkarsag.csongrad@dar.antsz.hu; www.csmkh.hu; www.antsz.hu
b) +36 (62) 241-871; hmvhely@dar.antsz.hu; www.csmkh.hu; www.antsz.hu
c) +36 (62) 549-340; csongrad.titkarsag@katved.gov.hu;
www.csongrad.katasztrofavedelem.hu;
7. A fürdővíz aktuális osztályozása: Kiváló.
8.

A fürdővíz profil soron következő felülvizsgálata: Szükség szerint, az osztályozás
negatív irányba történő változása esetén.

9.

A felülvizsgálat indoka: A 2014. évi osztályba sorolás alapján a Mártély Holt – Tiszai
szabad strand az Országos Közegészségügyi Központ Országos Környezetegészségügyi
Postacím: Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.
 +36 (62) 592-500  +36 (62) 401-091
 www.csmkh.hu
titkarsag.csongrad@dar.antsz.hu

Igazgatóság fürdővíz osztályozása szerint „kiváló” minősítési kategóriába került, így a
természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhely
kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (továbbiakban:
Korm. rendelet) 5. mellékletében foglaltak szerint a fürdővíz profilját csak akkor kell
felülvizsgálni, és ha szükséges frissíteni, ha az osztályozása „jó”, „tűrhető” vagy
„kifogásolt” minősítésűre változik.
10. Tagállam: Magyarország
11. Régió / megye: Dél-alföldi régió / Csongrád megye
12. Település megnevezése: Hódmezővásárhely – Mártély üdülőterület
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (6800 Hódmezővásárhely,
Kossuth tér 1.)
+36 (62) 530-100; pmh@hodmezovasarhely.hu; www.hodmezovasarhely.hu
13. A víz földrajzi neve: Mártélyi – holtág
14. A cianobaktérium és makrofiton szaporodási potenciáljának értékelése: a kékalgák
elszaporodása nem észlelhető, azonban a nagytermetű vizinövényzetek (vízhez kötött
életmódú, szabad szemmel látható, elsősorban edényes növények összessége)
szaporodása enyhe jelleggel tapasztalható a Mártély Holt – Tiszai szabad strand területén.
A víz átlátszóságának csökkenése, valamint elszíneződése azonban nem figyelhető meg.
15. Rövid távú szennyezés veszélyének fennállása esetén a rövid távú szennyezés
előrelátható természete, gyakorisága és lefolyásának időtartama: állóvízi strandok
esetében csak ott értelmezhető, ahol a termeszétes fürdőhely közelében jelentős
intenzitású csapadék szennyeződés bemosódását idézheti elő patak, csatorna vagy
csapadék levezető árok útján. A Mártély Holt – Tiszai szabad strand friss víz utánpótlása
a Tisza folyóból biztosítható a mesterségesen kialakított zsilipek megnyitásával, ezért
rövid távú szennyezési esemény a területén nem értelmezhető.
16. Egyéb a fürdővízprofil megállapítása szempontjából fontos információkat és
térképeket jelen határozat 1. számú melléklete tartalmazza.
A fürdővízprofilokat a Korm. rendelet 5. mellékletében előírtaknak megfelelően rendszeresen
felül kell vizsgálni és frissíteni kell.
Az ügyben a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi
Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6721 Szeged, Berlini krt. 16-18.)
szakhatóságként járt el, és a 35600/6261-2/2015.ált. számú, TVH-100340-1-3/2015.
ügyirat azonosítóval ellátott szakhatósági állásfoglalásában az alábbiakat állapította
meg:
„Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (6726 Szeged, Derkovits
fasor 7-11.) Hódmezővásárhely Városellátó és Foglalkoztató Nonprofit Kft. (6800
Hódmezővásárhely, Szent István u. 77.) kérelemre indult – Mártély Holt-Tiszai szabad strand
(Hódmezővásárhely, 15001/1 hrsz.) fürdővíz profiljának felülvizsgálatára irányuló –
eljárásában szakhatóságként kereste meg hatóságunkat.
A fürdővíz profil megállapításához szakhatósági hozzájárulásomat megadom.
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2004. évi CXL. Törvény 44. § (9) bekezdése alapján a szakhatóság előzetes szakhatósági
hozzájárulása, állásfoglalása és végzései ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a
határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretén belül támadható
meg.”
Döntésem ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Országos Tisztifőorvosi
Hivatalhoz címzett, de a Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályához
kettő példányban benyújtandó fellebbezéssel élhet. A fellebbezési eljárás illetéke 5000 Ft,
amelyet az iraton illetékbélyegben-, vagy az ügyszám megjelölésével banki átutalással kell
leróni.

INDOKOLÁS
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 2015. június 8-án
hivatalból eljárást indított a Mártély Holt – Tiszai szabad strand fürdővíz profiljának
felülvizsgálata érdekében.
A Korm. rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése értelmében népegészségügyi feladatkörében eljáró
fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal) – 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. 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 2014. évi osztályba sorolása a 2011-2014. évek fürdővíz vizsgálati eredményei
alapján történt.
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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 a vízvédelmi feladatkörében eljáró megyei katasztrófavédelmi
igazgatóságot, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi
Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályt mint az ügyben érintett szakhatóságot.
A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági a rendelkező részben ismertetett 35600/6261-2/2015.ált.
számú, TVH-100340-1-3/2015. ügyirat azonosítóval ellátott szakhatósági állásfoglalását
az alábbiakkal indokolta:
„A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (6726 Szeged, Derkovits
fasor 7-11.) fenti számú, 2015. június 11. napján érkezett megkeresésében hatóságunk
szakhatósági állásfoglalását kérte a Mártély Holt – Tiszai szabad strand fürdővíz profiljának
felülvizsgálata ügyében.
Mártély, Holt – Tiszai szabad strand a Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv szerint nem kijelölt
víztest, magán- vagy önkormányzati tulajdonban van, mesterséges vízgyűjtővel rendelkezik,
melyről nincsenek felméréseink. A megnevezett víztestekről a tulajdonos és az üzemeltetők
rendelkeznek adatokkal ezért a vízgyűjtő terület lehatárolását nem áll módunkban elvégezni.
Hatóságunk a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes
fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről 78/2008. (IV. 3.) Kormány rendelet szerinti
fürdővíz profil kijelöléssel kapcsolatban felvetett kérdésekre nem rendelkezik információkkal.
Az ügyfél a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló
13/2015. (III. 31.) BM rendelet 2. sz. melléklet 11. pontja szerinti fürdővíz profil
felülvizsgálati eljárásban a hatóság szakhatósági közreműködéséért fizetendő 8.000 Ft
igazgatási szolgáltatási díjat megfizette és az igazolta.
A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 14. § szerint a hatóság szakhatósági
állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított harminc napon belül köteles
megadni. A kérelem 2015. június 11-én érkezett hatóságunkra.
Hatóságunk szakhatósági állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki, ezért a Ket
33/A § (1) bekezdése szerint díj visszafizetési kötelezettség nem merül fel.
A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44.§ (9) bekezdése
zárja ki.
A hatóság a Ket. 78.§ (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését.
A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi
hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormány rendelet 2.
melléklet 11. pontja állapította meg.
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Szakhatósági állásfoglalásomat az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a
népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti
államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Kormány rendelet 23. § (3)
bekezdése alapján adtam meg.”
Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/6261-2/2015.ált. számú, TVH-100340-1-3/2015.
ügyirat azonosítóval ellátott szakhatósági állásfoglalásában szereplő adatokat összevetettem a
korábbi 2011. évben lefolytatott eljárásban közreműködő, az Alsó-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott 66713-3-4/2011.
iktatási számú szakhatósági állásfoglalással és megállapítottam, hogy az értékelendő
adatokban eltérés nem tapasztalható.
Hatóságom a Ket. 26. § (1) c) pontja értelmében belföldi jogsegély formájában tájékoztatást
kért az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságtól (6720 Szeged, Stefánia 4.) tekintettel arra,
hogy a kötelező, a választható és az ajánlott információk közül az ügy elbíráláshoz
rendelkezik érdemi információkkal, adatokkal.
Az ügyben az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság a 1431-0004/2015. iktatási számú
belföldi jogsegély formájában adott tájékoztatásában az alábbi információkat nyújtotta:
„Igazgatóságunkhoz érkezett, a 2004 évi CXL. tv. 26 § (1) c.) pontján alapuló fenti számú
belföldi jogsegély megkeresésére hivatkozással, a szakágazatokkal történt egyeztetést
követően az alábbiakról tájékoztatom:
A Mártélyi Holt-Tisza a Tisza szabályozása során az 1889 - 1892. évi 86. számú átmetszéssel
alakult ki, a folyó bal parti hullámterében, Mártély község közelében. Közigazgatásilag
Hódmezővásárhely városhoz tartozik, hossza 4,6 km, átlagos szélessége 100 m, területe 46
ha, átlagos vízmélysége 2 m, víztérfogata 920 ezer m3. Az élő Tiszával alsó végén torkolati
tiltós műtárggyal ellátott tápcsatorna köti össze. Közepes tiszai vízállás esetén gravitációsan,
míg alacsony tiszai vízállásnál szivattyúsan tölthető. A Magyar Állam tulajdona, hasznosítói a
Tisza-Maroszugi Vízgazdálkodási Társulat, Hódmezővásárhely Önkormányzata és a
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, kezelője az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság. A
halászati jogot a Dobó Ferenc Horgász Egyesület (Hódmezővásárhely) gyakorolja.
Medrének feliszapoltsága és vízi növényzettel való benőttsége közepes mértékű. Vízminősége
változó, időnként az eutrofizálódás jelei mutatkoznak. A holtág a környező területek
belvizeinek befogadója, belvizes időszakban a Darvasszék-Mártélyi csatorna felől fogadja az
összegyülekezett vizeket, amely belvízmentes időben általában kiszárad, így időszakos
vízfolyásnak tekintjük.
A Mártély - Székkutasi öntözőrendszer kialakítása óta a holtág öntözővizet szállít, ezáltal vize
folyamatosan cserélődik, ami kedvező hatást fejt ki a vízminőségre.
A Mártélyi Holt-Tisza az ún. bölcs hasznosítású holtágak kategóriájába tartozik, amelyeknél a
prioritást élvező természetvédelmi, ökológiai hasznosítás mellett ésszerű keretek között a
rekreációs, jóléti és gazdasági hasznosítások is megvalósíthatók.
Az országos jelentőségű Mártélyi Tájvédelmi Körzetben helyezkedik el, a Ramsari
Egyezmény hatálya alá tartozik. A festői táj az egykori tiszai ártér értékes maradványait őrzi.
Élővilága rendkívül gazdag és változatos, fokozott védelme indokolt. A Mártélyi Tájvédelmi

5

Körzet teljes területe Natura 2000 jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület
és különleges madárvédelmi terület egyben.
A Mártélyi Holt-Tisza a megyében az egyetlen olyan holtág, amely mellett nagy
hagyományokkal rendelkező üdülőterület létesült, ennek azonban megoldatlan a
szennyvízelvezetése, és az elszikkasztott szennyvíz jelentős mértékben rontja a holtág vizét. A
Tisza menti holtágak esetén az erős hínárosodás általános és gyakori jelenség, a
szélviszonyoktól függően feltorlódó, helyenként 5-10 cm vastag hínárszőnyeget elsősorban a
védett rucaöröm, Salvinia natans és sulyom, Trapa natans (természetvédelmi értékük: 5000,Ft, a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet szerint a védett és a fokozottan védett növény- és
állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben
természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről), valamint a
védelmet nem élvező békalencsefélék (Lemnoideae) és az Érdes tócsagaz (Ceratophyllum
demersum) egyedi alkotják.
Az antropogén okokra visszavezethető növényi tápanyagforrások, külső terhelések:
- az üdülőépületek elszikkadó szennyvize,
- a holtágba vezetett Darvasszék-Mártélyi csatorna által belvizes időszakban szállított, a
vízgyűjtő területről származó szennyezőanyagok bemosódása,
- intenzív horgászati tevékenység,
- potenciális szennyezőforrás a mártélyi szennyvíztisztító telep tisztított, használt vize
(amely Darvasszék-Mártélyi csatornán keresztül érheti el a holtágat, azonban ez a
torkolat előtt általában elszikkad).
A Mártélyi Holt-Tisza a Víz Keretirányelv szerint nem kijelölt állóvíz víztest, de hullámtéri
holtág lévén a Tisza Hármas-Köröstől déli országhatárig nevű, AEQ056 azonosítójú víztest
vízgyűjtőjén helyezkedik el, saját vízgyűjtő területe nincs.
A strandként funkcionáló Mártélyi Holt-Tisza Víz Keretirányelv szerinti adatai:
Vízgyűjtő kerület azonosítója:
HU1000
Vízgyűjtő kerület neve:
Danube
Részvízgyűjtő azonosítója:
HUAEP182
Részvízgyűjtő neve:
Tisza
Víztest azonosítója:
nem víztest
Víztest neve:
nem víztest
Nemzeti víz azonosító:
ADO733
Nemzeti víz megnevezés:
Mártélyi Holt-Tisza
Érintett felszín alatti víztestek (név, kódszám): Alsó-Tisza-völgy sp. 2.11.2.,
Körös-Maros köze p. 2.13.2.,
Alsó-Tisza-völgy sp. 2.11.2.,
Körös-Maros köze p. 2.13.2.,
Dél-Alföld pt. 2.1.”
A fürdővíz osztályba sorolási eredménye szerint a jogszabály által meghatározott időben
elvégzett felülvizsgálat során – a Főosztályunk irattárában fellelhető adatok alapján – a
felszíni víz minták meghatározott ütemterv szerinti akkreditált laboratóriumi vizsgálata során
kapott bakteriológiai vizsgálati eredményekben észleltünk pozitív irányú változást. A 2011 –
2014. évi eredmények alapján a Mártély Holt – Tiszai szabad strand az Országos
Közegészségügyi Központ Országos Környezetegészségügyi Igazgatóság fürdővíz
osztályozása szerint „kiváló” minősítési kategóriába került besorolásra.
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET
1. A strand mederfenék jellemzése: Iszapos és homokos, 10 cm vastag homokborítás
biztosított a gyermekek részére kialakított területen 6-8 méteren keresztül, a strand
további részén pedig 3 méterig.
2. A strandhoz tartozó partszakasz talajának jellemzése: A partszakasz füvesített illetve
homokkal borított.
3. A víz elérhetősége: A fürdővíz közvetlenül megközelíthető, elérhetősége lefutós, lépcsős
lejárók nincsenek létesítve.
4. A strand hossza: A strand partvonala 90 méter hosszú.
5. Kommunális infrastruktúra: Az ivóvízellátás ivókúttal közüzemi vízellátó hálózatról
biztosított. A férfi illemhelyiségben 2db piszoár és 2 db WC, a női illemhelyiségben pedig
3 db WC található. A szennyvizet zárt gyűjtőaknában gyűjtik. A területen 6 db
hulladékgyűjtő került kihelyezésre, elszállítását rendszeresen az A.S.A. Kft. végzi.
Hulladékgyűjtő konténer az Ifjúsági Tábor és Bodnár Bertalan Természet és
Környezetvédelmi Oktatási Központ területén biztosított.
6. Kereskedelmi infrastruktúra: 1 – 1 db melegkonyhás vendéglátó egység, söröző illetve
büfé.
7. Kiegészítő rekreációs infrastruktúra: A strand területén 1 db strandröplabda-pálya
található.
8. Állatok beengedésének lehetősége: Állatokat a strand területére bevinni tilos, kivéve a
vakvezető kutyát, őrkutyás szolgálat nincs.
9. A fürdőzők maximális létszáma: A vendéglétszám kánikulai hétvégén 100-130 fő, míg
napi átlagban 100 fő alatti.
10. Átlagos évi csapadékmennyiség: évi csapadékösszeg: 500 – 580 mm (forrás:
www.vizeink.hu)
11. A legcsapadékosabb hónap megnevezése: június (forrás: www.met.hu)
12. A legszárazabb hónap megnevezése: február (forrás: www.met.hu)
13. Vízgyűjtő – kerület azonosítója: HU1000 (forrás: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
6720 Szeged, Stefánia 4.)
14. Vízgyűjtő – kerület neve: Danube (forrás: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 6720
Szeged, Stefánia 4.)
15. Részvízgyűjtő – kerület azonosítója: HUAEP182 (forrás: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság 6720 Szeged, Stefánia 4.)
16. Részvízgyűjtő – kerület neve: Tisza (forrás: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 6720
Szeged, Stefánia 4.)
17. A víztest azonosítója: nem víztest. (forrás: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 6720
Szeged, Stefánia 4.)
18. A víztest neve: nem víztest. (forrás: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 6720 Szeged,
Stefánia 4.)
19. Nemzeti víz azonosító: ADO733 (forrás: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 6720
Szeged, Stefánia 4.)
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20. Nemzeti víz – megnevezés: Mártélyi Holt – Tisza (forrás: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság 6720 Szeged, Stefánia 4.)
21. A víz hőmérséklete: Minimum 22 ºC, Maximum 28 ºC, Medián 25 - 26 ºC.
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22. A strand vízmélység profilja:

A felvett keresztszelvény elhelyezkedésének ábrája

Keresztszelvény profil ábra
(forrás: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 6720 Szeged, Stefánia 4.)
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23. Országon belüli elhelyezkedés:

(forrás: www.egritortenesz.hu)
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24. A fürdővíz térképe:

(forrás: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 6720 Szeged,
Stefánia 4.)

25. A fürdővíz térképe II.:

(forrás: www.terkepcentrum.hu)
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26. A fürdővíz légi fényképe:

(forrás: www.google.com/earth)
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27. A strand fényképfelvételei:

1. kép

2. kép
14

3. kép

4. kép
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5. kép

6. kép
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28. Vízgyűjtő terület:
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29. A víztest ökológiai és kémiai állapota:

(forrás: www.vizeink.hu)

18

