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HATÁROZAT

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve a fürdővíz
profil megállapítására irányuló hivatalból indított eljárásában a Sándorfalva településen az
Orchideás tavaknál található Sándorfalva Nádastó Szabadidőpark (6762 Sándorfalva, 0384/6.
hrsz.)

fürdővíz profilját az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A fürdővíz neve: Sándorfalva Nádastó Szabadidőpark

2. A fürdővíz rövid neve: Nádastó

3. A fürdővíz azonosító jele: HUBW_00615

4. Az ellenőrzési (monitoring) pont elhelyezkedése: N 462255 E 200622

5. Az illetékes hatóság megnevezése:
a) Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv (6726

Szeged, Derkovits fasor 7-11.)

b) Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi
Intézet (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.)

c) Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (6721
Szeged, Felső Tisza-part 17.)

6. Az illetékes hatóság elérhetősége:
a) +36 (62) 592-500; titkarsag.csongrad@dar.antsz.hu; http://www.csmkh.hu;

https://www.antsz.hu

b) +36 (62) 592-500; szeged@dar.antsz.hu; http://www.csmkh.hu; https://www.antsz.hu

c) +36 (62) 553-060; alsotiszavideki@zoldhatosag.hu; http://atiktvf.zoldhatosag.hu

7. A fürdővíz aktuális osztályozása: Jó.

8. A fürdővíz profil soron következő felülvizsgálata: 2018. év

9. A felülvizsgálat indoka: A Sándorfalva Nádastó Szabadidőpark az Országos
Környezetegészségügyi Intézet 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. rendelet 5.
mellékletében foglaltak szerint a fürdővíz profilját legalább négyévente szükséges
felülvizsgálni, illetve frissíteni.
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10. Tagállam: Magyarország

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

12. Település megnevezése: Sándorfalva

Sándorfalva Közös Önkormányzati Hivatal (6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.)

+36 (62) 572-961; polghiv@sandorfalva.hu; http://www.sandorfalva.hu

13. A víz földrajzi neve: Orchideás tavak

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 Sándorfalva Nádastó
Szabadidőpark 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 Sándorfalva Nádastó Szabadidőpark egy felhagyott, a
talajvízszint alá történő leművelés során kialakult homokbányató területén került
kialakításra, így 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 az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség
(6721 Szeged, Felső Tisza-part 17.) szakhatóságként járt el, és a 82.920-4-3/2014. iktatási
számú szakhatósági állásfoglalásában az alábbiakat állapította meg:

„A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (6726 Szeged,
Derkovits fasor 7-11.), mint engedélyező hatóság, a 2014. június 17. napján érkezett,
CSR/039/01168-4/2014. számú megkeresésében kérte a SÖV Sándorfalva Önkormányzati
Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.) részére
Sándorfalva, 0384/6 hrsz. alatti ingatlanon üzemeltetett a Sándorfalva Nádastó Szabadidőpark
fürdővíz profiljának megállapításához felügyelőségünk szakhatósági állásfoglalását.

A benyújtott dokumentáció alapján szakhatósági hozzájárulásunkat megadjuk.

Előírás:
- Káresemény bekövetkezése esetén a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának

rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Kormány rendelet szerint kell intézkedni.

A 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 keretében támadható meg.
A jogorvoslati eljárásban a jogorvoslat díja a befizetett igazgatási szolgáltatási díj 50%-a
(4000 Ft.).”

mailto:polghiv@sandorfalva.hu
http://www.sandorfalva.hu
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Döntésem ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Országos Tisztifőorvosi
Hivatalhoz címzett, de a Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási
Szervéhez kettő példányban benyújtandó fellebbezéssel élhet. A fellebbezési eljárás illetéke
5000 Ft, amelyet az iraton illetékbélyegben kell leróni.

INDOKOLÁS

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 2014. június
11-én hivatalból eljárást indított a Sándorfalva Nádastó Szabadidőpark 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 szerin, 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 felülvizsgálatnak 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 Sándorfalva Nádastó Szabadidőpark a 2011. évi fürdési idényben került kijelölésre új
fürdőhelyként. A fürdővíz 2013. évi osztályba sorolása a 2011-2013. évek fürdővíz vizsgálati
eredményei alapján történt meg.
A Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése alapján a fürdővizek minőségének értékeléséhez használt
adatsoroknak legalább 16 mintára kell kiterjedniük, továbbá a Korm. rendelet 9. § (4)
bekezdése szerint négynél kevesebb fürdési idény vizsgálati adatsorával is elfogadható olyan
fürdővíz minőségének értékelése, ahol a minősítéshez szükséges mintaszám rendelkezésre áll.
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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 az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Felügyelőséget mint az ügyben érintett szakhatóságot.

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség a rendelkező
részben ismertetett 82.920-4-3/2014. iktatási számú szakhatósági állásfoglalását az
alábbiakkal indokolta:

„A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (6726 Szeged,
Derkovits fasor 7-11.), mint engedélyező hatóság, a 2014. június 17. napján érkezett,
CSR/039/01168-4/2014. számú megkeresésében kérte a SÖV Sándorfalva Önkormányzati
Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.) részére
Sándorfalva, 0384/6 hrsz. alatti ingatlanon üzemeltetett a Sándorfalva Nádastó Szabadidőpark
fürdővíz profiljának megállapításához felügyelőségünk szakhatósági állásfoglalását.

A rendelkezésre álló iratanyagok felülvizsgálata során a felügyelőség a következőket
állapította meg:

A Sándorfalva Nádastó Szabadidőpark tava Orchideás tavakként ismert nem kijelölt víztest,
amely Sándorfalva Város Önkormányzatának üzemeltetésében/kezelésében áll. A fürdőzésre
nem használt szomszédos tóegységen a Szegedi Hermann Ottó Horgászegyesület gyakorol
halászati jogot. A tárgyi vízilétesítmény közelében találhatók a Kővágói kiskertek, amelyek
csatornázás hiányában szikkasztó, derítő alkalmazásával helyezik el a szennyvizet. A tóba
esetlegesen beszivárgó használt víz potenciális szennyező forrás.

A Felügyelőség a szakhatósági megkeresésben – a természetes fürdővizek minőségi
követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló
78/2008. (IV. 3.) Kormányrendelet szerinti fürdővíz profil felülvizsgálatával kapcsolatban –
felvetett kérdésekre vonatkozóan nem rendelkezik információkkal.

Hatóságunk az eljárás során a közigazgatósági hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 26. § (1) bekezdés c) pontjára hivatkozással
belföldi jogsegély keretében megkereste az Alsó-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóságot, melyre
1953-0008/2014. számú levelében nyilatkozott a rendelkezésére álló adatok alapján.

Káresemény bekövetkezése esetén szükséges intézkedéseket a környezetkárosodás
megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Kormány rendelet írja elő.

Az ügyfél a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások
igazgatási szolgáltatási díjairól szóló módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 6/A. § (1)
bekezdése és 1. sz. melléklet VI. fejezet 7. pontja szerinti fürdővízprofil megállapítása iránti
eljárásban a felügyelőség szakhatósági közreműködéséért fizetendő 8.000 Ft igazgatási
szolgáltatási díjat megfizette és azt igazolta.

A Ket. 33. § (1) bekezdése és a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet
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44. § (1) bekezdése szerint a felügyelőség ügyintézési határideje a szakhatósági állásfoglalás
kialakítására 30 nap. Nem számít be az ügyintézési határidőbe a Ket. 33. § (3) bek. b) pontja
szerint a jogsegélyeljárás időtartama.
A megkeresés 2014. június 17. napján érkezett a felügyelőségre, az ügyintézési határidő
lejáratának napja – figyelembe véve a 82920-4-1/2014. számú tájékoztató levelünket,
valamint a 82920-4-2/2014. számú belföldi jogsegély kérésére irányuló végzésünket – 2014.
szeptember 16.
A felügyelőség szakhatósági állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44.§ (9) bekezdése
zárja ki.

A felügyelőség a Ket. 78. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat
megküldését.

Az eljárásban a felügyelőség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL tv. (Ket.) 45/A § (2) bekezdése alapján vizsgálta hatáskörét
és illetékességét.

A felügyelőség illetékességét a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízvédelmi hatósági
és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet
1. sz. melléklet IV. 10. pontja állapítja meg.

A Felügyelőség hatáskörét az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a
népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti
államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII.27.) Kormányrendelet 23. § (1)
bekezdése b) pontja állapítja meg.”

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 1649-0006/2014. iktatási számú
belföldi jogsegély formájában adott tájékoztatásában az alábbi információkat nyújtotta:

„Igazgatóságunk érkezett, a ket. 26. §. (1) bek. c) pontján alapuló fenti belföldi jogsegély
megkeresésére hivatkozással a következőket nyilatkozzuk:

A megkeresés tárgyát képező, Sándorfalva. külterület 0384/6 hrsz.-ú ingatlanon lévő
Sándorfalva Nádastó Szabadidő Park beazonosítását követően megállapításra került, hogy az
nem egyezik meg az ATIVIZIG nyilvántartásában szereplő Nádas-tóval, mely a Nádastó-
Nagyszéki főcsatorna jobb partján helyezkedik el, belvíz tározásra szolgál, és
magántulajdonban van.

A Víz Keretirányelv részeként készült 1. Vízgyűjtőgazdálkodási Tervben még kijelölt állóvíz
víztestként szerepel AIH105 kódszámmal, azonban a 2. Vízgyűjtőgazdálkodási Terv éppen
zajló tervezési fázisában a víztestet az ATIVIZIG kivételre javasolta.
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET

1. A strand mederfenék jellemzése: A természetes fürdőhely egésze homokos, a
gyermekek számára mesterségesen kialakított strandterületen is.

2. A strandhoz tartozó partszakasz talajának jellemzése: A víztest mellett közvetlenül
homokos, azonban a kijelölt természetes fürdőhely területének egy része a bejárattól
térkővel burkolt, mely a tó dél-nyugati partján végighaladva 200 méter hosszúságban
folytatódik, a teljes burkolt felület nagysága 1880 m2. A keleti partján pedig évtizedes
korú fákkal (kb. 10-15 méter) szegélyezett.

3. A víz elérhetősége: A víztest homokos partrészén, a napozó sávoktól kezdődően a
mederviszonyok lehetővé teszik, hogy az enyhén és fokozatosan mélyülő vízbe
akadálymenetesen, lépcsőépítmény nélkül jussanak be a fürdőzők.

4. A strand hossza: 400 m, a kijelölt fürdőhely vízfelülete 26800 m2, melyből 300 m2

gyermekpancsoló.

5. Kommunális infrastruktúra: 9 db női illemhelyiséget és kézmosót, 7 db férfi
illemhelyiséget és kézmosót valamint 6 db piszoárt, továbbá 3 – 3 db nemenként
elkülönített hideg-melegvizes zuhanyzókat tartalmazó konténerépületek kerültek
letelepítésre. Mindezen felül 6 db szabadtári zuhanyzó, 4 db szabadtéri öltöző paraván és
4 db ivókút biztosított a fürdőzők számára.
A fürdő területén 20 méterenként minimum 30 db hulladékgyűjtő és 5 db hulladéktároló
kihelyezett.
A keletkező hulladék 5 m3 űrtartalmú konténerben kerül összegyűjtésre, melyet a Szegedi
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. szállít el szükség szerint, de legalább hetente egy
alkalommal.
A fürdő közműves ivóvízellátása biztosított, a település külterületi része nem csatornázott,
így a szennyvizet zárt, fém tartályban gyűjtik, melyet engedéllyel rendelkező egyéni
vállalkozó szállít el hetente legalább két alkalommal.

6. Kereskedelmi infrastruktúra: 3 db melegkonyhás vendéglátó egység (pizzázó,
önkiszolgáló étterem), 2 db büfé jellegű (hot-dog, hamburger, lángos) és 3 db egyéb
kategóriába tartozó egység (fagylaltozó, kávézó, cukorkás, koktélbár) található.

7. Kiegészítő rekreációs infrastruktúra: 1 db labdarúgópálya, 1 db röplabdapálya, 8 db
szabadtéri edzőgép, valamint a gyermekek részére egy 5 egységből (csúszda, hinta) és 3
db padból álló játszótér.
A főbejárattól nyugatra elhelyezkedő úgynevezett kistó déli, dél-nyugati partján 18 db
horgászhely került kialakításra. A horgászok számára 1 – 1 db nemenként elkülönített
illemhelyiség, kézmosó, 2x2 medencés hideg-melegvizes mosogató, halpucoló kiépített. A
területen továbbá térvilágítás, elektromos áram vételezési lehetőség, vezetékes ivóvíz
biztosított.

8. Állatok beengedésének lehetősége: Állatokat a strand területére bevinni tilos, őrkutya a
területen nincs.

9. A fürdőzők maximális létszáma: Az egyidejű maximális létszám 830 fő, a
megengedhető napi forgalom pedig 2490 fő.

10. Átlagos évi csapadékmennyiség: évi csapadékösszeg: 570 – 590 mm (forrás:
www.vizeink.hu)

11. A legcsapadékosabb hónap megnevezése: június (forrás: www.met.hu)

www.vizeink.hu
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12. A legszárazabb hónap megnevezése: január (forrás: www.met.hu)
13. Vízgyűjtő – kerület azonosítója: HU1000

14. Vízgyűjtő – kerület neve: Danube

15. Részvízgyűjtő – kerület azonosítója: HUAEP182

16. Részvízgyűjtő – kerület neve: Tisza

17. A víztest azonosítója: –

18. A víztest neve: –

19. Nemzeti víz azonosító: –

20. Nemzeti víz – megnevezés: –

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

22. A strand vízmélység profilja: A vízmélység a fürdővíz felületének közel a felében 0-120
cm között változik, mely bójával jelölt, míg a mélyvíz maximum 220 cm. A gyermekek
részére kialakított strandterületen pedig a víz 20 - 40 cm mélységű.

www.met.hu
www.met.hu
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23. Országon belüli elhelyezkedés:

(forrás: www.egritortenesz.hu)

www.egritortenesz.hu
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24. A fürdővíz légi fényképe:

(forrás: www.google.com/earth)

25. A fürdővíz térképe I.:

(forrás: www.google.com/earth)

www.google.com/earth
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26. A fürdővíz térképe II.:

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

www.google.com/earth
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27. A strand fényképfelvételei:

1. kép

2. kép
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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)

www.vizeink.hu

