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HATÁROZAT 

 

 

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya a fürdővízprofil 

felülvizsgálatára irányuló hivatalból indított eljárásában Szeged településen a Sziksóstónál 

található Sziksósfürdő Naturista Strand és Kemping (6791 Szeged, Vereshomok dűlő 1.) 

 

fürdővíz profilját a lefolytatott felülvizsgálat és értékelés után az alábbiak szerint 

frissíti: 

 

1. A fürdővíz neve: Sziksósfürdő Naturista Strand és Kemping 

2. A fürdővíz rövid neve: Naturista 

3. A fürdővíz azonosító jele: HUBW_00610 

4. Az ellenőrzési (monitoring) pont elhelyezkedése: N 462681 E 200168 

5. Az illetékes hatóság megnevezése: 

a) Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (6726 Szeged, 

Derkovits fasor 7-11.) 

b) Csongrád Megyei Kormányhivatal Szeged Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály 

(6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.) 

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) 592-500; szeged@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: Jó. 

8. A fürdővíz profil soron következő felülvizsgálata: 2019. év. 

9. A felülvizsgálat indoka: A 2014. évi osztályba sorolás alapján a Sziksósfürdő Naturista 

Strand és Kemping az Országos Közegészségügyi Központ Országos 

Környezetegészségügyi Igazgatóság fürdővíz osztályozása szerint „jó” minősítési 

kategóriába került, így a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a 

természetes fürdőhely kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. 
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rendelet 5. mellékletében foglaltak szerint a fürdővíz profilját legalább négyévente 

szükséges felülvizsgálni, illetve frissíteni. 

10. Tagállam: Magyarország 

11. Régió / megye: Dél-alföldi régió / Csongrád megye 

12. Település megnevezése: Szeged – Kiskundorozsma (Subasa) 

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11.) 

+36 (62) 564-364; info@szegedvaros.hu; www.szegedvaros.hu  

13. A víz földrajzi neve: Sziksós – tó 

14. A cianobaktérium és makrofiton szaporodási potenciáljának értékelése: a kékalgák 

valamint a nagytermetű vizinövényzetek (vízhez kötött életmódú, szabad szemmel 

látható, elsősorban edényes növények összessége) elszaporodása a Sziksósfürdő Naturista 

Strand és Kemping területén nem észlelhető, továbbá sem a víz átlátszóságának 

csökkenése sem pedig a víz elszíneződése nem tapasztalható. 

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 Sziksósfürdő Naturista Strand és Kemping mesterséges 

vízgyűjtővel rendelkező, 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 35600/6161-2/2015.ált. számú, TVH-98206-3-2/2015. ügyirat 

azonosítóval ellátott szakhatósági állásfoglalásában az alábbiakat állapította meg: 

 

„Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (6726 Szeged, Derkovits 

fasor 7-11.) Jason Contour Kft. (1132 Budapest, Csanády u. 5.) kérelemre indult – 

Sziksósfürdő Naturista Strand és Kemping fürdővíz profiljának megállapítására irányuló – 

eljárásában szakhatóságként kereste meg hatóságunkat. 

 

A fürdővíz profil megállapításához szakhatósági hozzájárulásomat megadom. 

 

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, 

mailto:info@szegedvaros.hu
http://www.szegedvaros.hu/
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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 Sziksósfürdő Naturista Strand és Kemping 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 
„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 2014. évi osztályba sorolása a 2011-2014. 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 a vízvédelmi feladatkörében eljáró megyei katasztrófavédelmi 

igazgatóságot, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi 

Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályt mint az ügyben érintett szakhatóságot. 
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A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági a rendelkező részben ismertetett 35600/6161-2/2015.ált. 

számú, TVH-98206-3-2/2015. 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 Sziksósfürdő Naturista Strand és Kemping fürdővíz 

profiljának megállapítása ügyében. 

 

Szeged, Sziksósfürdő Naturista Strand és Kemping 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 

üzemeltető rendelkezik 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. 

 

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 azt 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 szakhatóság 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. 

 

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.” 
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Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/6161-2/2015.ált. számú, TVH-98206-3-2/2015. 

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 53441-13-

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 1430-0003/2015. 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: 

 

Az ATIVIZIG nyilvántartásában a Sziksósfürdő Naturista Strand és Kemping tava nem 

kijelölt víztest (miképpen a mellékelt térkép is mutatja), a Szegedi Sport és Fürdők Kft. 

kezelésében van, ezen felül a fürdőzésre nem használt „Sziki” melletti horgásztón is Szegedi 

Sport és Fürdők Kft. gyakorolja a halászati jogot. A tónak nincs természetes felszíni víz 

utánpótlása. 

 

A strandként funkcionáló tó Víz Keretirányelv szerinti adatai: 

Vízgyűjtő kerület azonosítója: HU1000 

Vízgyűjtő kerület neve: Danube 

Részvízgyűjtő azonosítója: HUAEP182 

Részvízgyűjtő neve: Tisza 

Vízgyűjtő terület azonosítója: AEP261 

Vízgyűjtő terület: Algyői-főcsatorna 

Nemzeti víz azonosítója: AIR906 

Nemzeti víz neve: Sziksós-fürdő” 

 

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 változást nem észleltünk. A 2011 – 2014. évi 

eredmények alapján a Sziksósfürdő Naturista Strand és Kemping az Országos 

Közegészségügyi Központ Országos Környezetegészségügyi Igazgatóság fürdővíz 

osztályozása szerint továbbra is „jó” minősítési kategóriába került besorolásra. 

 

A fentiek alapján a Sziksósfürdő Naturista Strand és Kemping fürdővíz profiljával 

kapcsolatosan lefolytatott jelen eljárás során a felülvizsgálat és értékelés nyomán a rendelkező 

részben foglaltak szerint a frissítést elvégezetem és határoztam meg a következő felülvizsgálat 

(2019. év) esedékességének időpontját. 
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET 
 

 

1. A strand mederfenék jellemzése: A strand medence természetes tó, melynek 

mederfeneke iszapos, homokos a gyermekek részére mesterségesen kialakított 

strandterületen. 

2. A strandhoz tartozó partszakasz talajának jellemzése: A fürdőhely bejárata homokos, 

majd a parthoz közelítve füvesített. A szabadidőpark területét, parkosították, füvesítették, 

a pihenésre szolgáló területet fákkal és sövénysorral leválasztották. A sportpályák területe 

homokos. A vendégek számára részben természetes fás-, részben mesterséges 

árnyékolókkal ellátott asztalok, ülőhelyek biztosítottak. A területen kialakítottak füvesített 

ülő-napozódombot is. A tó másik oldala szintén füvesített. 

3. A víz elérhetősége: A tó közvetlen partja, a napozó sávok füvesítettek, a mederviszonyok 

szükségessé teszik, hogy a meredekebb vízparton lépcsős lejárót használjanak, 4 db 

földből készült fával megtámasztott lépcsős lejáró és 1 lefutós lejáró áll a vendégek 

rendelkezésére. Ezen felül a fokozatosan mélyülő gyermekek részére kialakított pancsoló 

részen akadálymenetesen, lépcsőépítmény nélkül tudnak bejutni a fürdőzők. 

4. A strand hossza: A partvonal hossza 230 méter, mely az 1,5 ha tófelületből lett fürdésre 

kijelölve. Ezen partvonalon belül helyezkedik el a gyermekpancsoló rész is. 

5. Kommunális infrastruktúra: A szabadidőpark területén, több helyen van telepítve 

szociális blokk. Ezek összesen 14 db illemhelyiséget, 20 db tusolót, 9 db mosdót, 3 db 

mosogatóhelyet és 1 db lakókocsi szennyvízleürítő helyet tartalmaznak. Ezeken kívül 3 db 

ivókút biztosított. A strand naturista jellege miatt öltözők nincsenek. 

A fürdő területén 24 db hulladékgyűjtő van kihelyezve, melyet naponta ürítenek az 1 db 4 

m
3
-es konténerbe. A konténer szállítását a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 

végzi szükség szerint, megrendelés alapján heti 1-2 alkalommal. 

A fürdőben közműves ivóvíz ellátás biztosított, a szennyvizet egy 9 m
3
-es zárt, fém 

tartályban gyűjtik, melyet engedéllyel rendelkező egyéni vállalkozó szállít el szükség 

szerint. 

6. Kereskedelmi infrastruktúra: A szabadidőpark területén 1 db italáru és jégkrém 

árusítást végző büfé, valamint 1 db melegkonyhás vendéglátó egység üzemel. 

7. Kiegészítő rekreációs infrastruktúra: A szabadidőpark területén található: 1 db 

tollaslabda pálya, 1 db röplabda pálya, 1 db lábtenisz pálya, 1 db turul pálya, 1 db 

kosárlabda pálya, beltéri edzőterem, 2 db szauna, 1 db vízi bicikli, 2 db szörfdeszka, 1 db 

kajak, 1db trambulin, fa játszótér, fedett játszósarok, 3 db 2 állásos hinta, 1 db mobil 

mászóka, 3 db vízi csúszda, és 1 db szabadtéri csúszda. 

8. Állatok beengedésének lehetősége: A fürdő területére állatot bevinni tilos, őrkutya nincs. 

A kemping területére pórázon kutya bevihető. 

9. A fürdőzők maximális létszáma: A fürdő egyidejű maximális létszáma 200 fő, a 

megengedhető napi forgalom 900 fő. 

10. Átlagos évi csapadékmennyiség: évi csapadékösszeg: 520 – 590 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)  

http://www.vizeink.hu/
http://www.met.hu/
http://www.met.hu/
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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: – 

18. A víztest neve: – 

19. Vízgyűjtő terület azonosítója: AEP261 (forrás: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 

6720 Szeged, Stefánia 4.) 

20. Vízgyűjtő terület: Algyői-főcsatorna (forrás: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 

6720 Szeged, Stefánia 4.) 

21. Nemzeti víz azonosító: AIR906 (forrás: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 6720 

Szeged, Stefánia 4.) 

22. Nemzeti víz – megnevezés: Sziksós-fürdő (forrás: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 

6720 Szeged, Stefánia 4.) 

23. A víz hőmérséklete: Minimum 22 - 23 ºC, Maximum 28 - 29 ºC, Medián 25 ºC. 

24. A strand vízmélység profilja: A fürdőtó vízmélysége átlagosan 175-200 cm, legmélyebb 

pontja 250 cm. A mély víz 120 cm-es vízmélységnél táblával jelölve van. A gyermekek 

részére kialakított területen a vízmélység 0-90 cm, átlagban 30 cm. 
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25. Országon belüli elhelyezkedés: 

 

(forrás: www.egritortenesz.hu) 

 

http://www.egritortenesz.hu/
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26.  A fürdővíz térképe: 

 

 

 

 

 

 

 

(forrás: www.szegedvaros.hu) 

27. A fürdővíz légi fényképe: 

 

 

 

(forrás: www.google.com/earth)  

http://www.szegedvaros.hu/
http://www.google.com/earth
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28. A strand fényképfelvételei: 

 

 

1. kép 

 

 

2. kép 
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3. kép 

 

 

4. kép 
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5. kép 

 

 

6. kép 



 

 

 

14 

29. A víztest térképe: 

 

(forrás: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 6720 Szeged, Stefánia 4.) 
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30. Vízgyűjtő terület: 
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31. A víztest ökológiai és kémiai állapota: 

 

 

 

(forrás: www.vizeink.hu)  

 

 

 

http://www.vizeink.hu/

