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HATÁROZAT 
 
 

A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (8000 Székesfehérvár, Mátyás 
király körút 13.) fürdővízprofil megállapítására irányuló hivatalból indított eljárásában, 
Dunaújváros településen a Duna holtágra vonatkozóan, a Szalki-sziget szabadstrand 
fürdővízének tekintetében 
 

a fürdővízprofilt az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

 
1. A fürdővíz neve: Duna, Szalki-sziget szabadstrand  

2. A fürdővíz rövid neve: Szalki-sziget szabadstrand 

3. A fürdővíz azonosító jele: HUBW_00716 

4. A monitoring pont elhelyezkedése: N: 46.98236 E: 18.94293 

5-6. Az illetékes hatóság megnevezése, elérhetősége: 
 

Fürdővíz felügyeletében illetékes: népegészségügyi feladatkörben eljáró Fejér Megyei 
Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal  
Postacím: 2400 Dunaújváros Pf.: 218 
Levelezési cím: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 2. 
Központi telefonszám: 06-25/411-226, Fax: 25/413-919 
Email cím: antsz.dunaujvaros@kdr.antsz.hu 
 
Környezetvédelmi hatóság: környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörben eljáró 
Fejér Megyei Kormányhivatal  
Postacím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137 
Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. 
Központi telefonszám: 06-22/514-301, Fax: 22/313-564 
Email cím: kozepdunantuli@zoldhatosag.hu 
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Első fokú vízvédelmi hatóság: Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-
helyettesi szervezet Területi Vízügyi Hatóság 
Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf.: 947 
Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián krt. 2. 
Központi telefonszám: 06-22/512-150, Fax: 22/512-168 
Email cím: fejer.vizugy@katved.gov.hu 
 
A fürdővízprofil létrehozásában illetve felülvizsgálatában illetékes hatóság: 
népegészségügyi feladatkörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal  
Postacím: 8000 Székesfehérvár Pf.: 56. 
Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13. 
Központi telefonszám: 06-22/511-720, 06-22/314-090, Fax: 22/312-991 
Email cím: fejer.titkarsag@kdr.antsz.hu 
 

7. A fürdővíz aktuális osztályozása: Kiváló  
 
8. A fürdővízprofil soron következő felülvizsgálata: A vízminőség függvényében történik. 
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.  
    

9.A fürdővízprofil megállapításának oka: A természetes fürdővizek minőségi 
követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 
78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján szükséges a fürdővíz profil 
megállapítása a rendelet 5. számú mellékletének alapján. 
 
10. Tagállam: Magyarország 
 
11. Megye: Fejér megye 
 
12. Település megnevezése: Dunaújváros 
 
13. A víz földrajzi neve: Duna 
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14. A fürdővíz, továbbá az érintett fürdővíz vízgyűjtő területére eső, esetleges szennyezés 
forrását képező egyéb felszíni vizek fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzői: 
 

A közel 8600 km2 területű Közép-Duna alegység meglehetősen különleges helyzetben van, 
mivel nem egységes vízgyűjtőterületet, hanem a Duna két partján lefutó kisvízfolyások 
vízgyűjtőinek sokaságát foglalja magába. Ezek a bal parton a Szob és a Csepel-sziget északi 
csúcsa között, a jobb parton pedig a Dömös és Dunaföldvár között érik el a Dunát. Ennek 
megfelelően a terület földrajzi felépítése is változatos, a bal parton ide tartozik a Börzsöny 
déli része, a Gödöllői-dombság nyugati szegélye és a hordalékkúp-teraszokkal tagolt Pesti-
síkság keskeny északi elvégződése. A jobb parton az északkelet-délnyugati csapásirányú, 
töréses, pikkelyes szerkezetű Dunántúli-középhegység résztájai közül a Visegrádi-hegység, a 
Pilis, a Budai-hegység és a Zsámbéki-medence, a Gerecse és a Vértes egyes részei, illetve a 
déli irányból benyúló Mezőföld északi része csatlakozik a területhez. Ebből következően a 
tervezési egység földtani felépítése is rendkívül változatos. 
 

A terület nagy részét erdők borítják, uralkodó talaja az erdei talaj. A Visegrádi-hegység 
andezitjén fakó (podzolos) erdei talaj, a mészkő és dolomit térszíneken rendzina, az alföldi 
területeken csernozjom található. A művelés alatt álló lejtőkön erős a talajerózió. 
A Visegrádi-hegység a Dunántúli-középhegység legészakibb fekvésű, vulkanikus eredetű 
tagja. A Dera-patak völgyétől északra, a Dunakanyarban helyezkedik el. A Börzsöny 
folytatása, a belső-kárpáti neogén vulkáni koszorú délnyugati tagja. Átlagos magassága 400-
700 m. Fő felépítő kőzetanyaga az andezit tufa és agglomerátum. Lejtőin gyakori a rogyás, 
suvadás. Mai völgyhálózata leginkább a szerkezeti vonalak mentén alakult ki. Közülük 
legjelentősebb a Dera-patak völgye a hegység délkeleti peremén. A magasabb térszíneket 
főként bükkösök és tölgyesek borítják. Talaja a magasabb szinteken fakó (podzolos) erdei 
talaj, az alacsonyabb régiókban barna erdőtalaj. A Duna völgysíkját nagy kiterjedésbe 
öntéstalajok borítják. 
A Pilist a Visegrádi-hegységtől a Kétbükkfa-nyereg, a Budai-hegységtől a Pilisvörösvári-árok 
választja el. Szerkezetében és alaki vonásaiban a Budai-hegység hasonmása: tolódott, rögös, 
pikkelyes szerkezetű röghegység. A Dunántúli-középhegység legmagasabbra kiemelt része. 
Fő felépítő kőzete a triász mészkő és dolomit. A hegységet szerkezeti a vonalakon képződött 
völgyek és medencék tagolják. A nagyobb eróziós völgyek (a Dera-patak és a Pilisvörösvári-
árok teraszos völgyei) is szerkezeti vonalak mentén alakultak ki. Növénytakarója a magasabb 
térszíneken cseres-tölgyes, bükkös és karsztbokor-erdő, a peremeken mezőgazdasági művelés 
alatt álló kultúrtáj. Talajai barna erdőtalajok, mészkő- és dolomit-rendzinák, dolomiton nyers 
szikla- és törmeléktalajok. 
A Budai-hegység a Duna-völgye Észak-Mezőföld, a Zsámbéki-medence és a Pilisvörösvár-
solymári árkos süllyedék között helyezkedik el. Torlódott, pikkelyes, töréses szerkezetű, 
sasbérces, tönkrögös, medencékkel tagolt középhegyvidék. Átlagos magassága 250-500 m.  
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Fő építőanyaga a triász dolomit és dachsteini mészkő. Mivel az alaphegységi mészkő és 
dolomit nagy területeken, a felszínen van, sok a karsztos képződmény. Gyakoriak a meredek 
lejtők, törtlejtők, töréslépcsők, lapos felszínű tönkrögök. A terület forrásokban és felszíni 
vízfolyásokban szegény, de felszálló hévforrásokkal keveredő karsztvizekben gazdag. A 
hegyvidék kistájait a szerkezeti vonalak mentén kialakult völgyek és medencék határolják. 
A Zsámbéki-medence a Budai-hegység és a Gerecse között húzódó, tágas pliocén és 
pleisztocén korú, medencés, sasbérces, röglépcsős szerkezetű süllyedék. A medence déli 
pereme az Észak-Mezőföld felé képez átmenetet. 
A Mezőföld átmeneti jelegű terület a Dunántúli-dombság és az Alföld között. Alaktanilag 
három részre osztható, melyek közül a legtagoltabb és legmagasabb északi rész tartozik a 
tervezési egységhez. A terület abszolút magassága 200-300 m között van. A területen dél felé 
haladva egyre nagyobb vastagságban jelentkeznek a pliocén és alsó pleisztocén folyóvízi 
üledékek, a hátságokat pedig szintén dél felé vastagodó lösztakaró borítja. A néhol 50 méteres 
vastagságot is elérő löszborítás alól a felső pliocén és felső pannon rétegek csak a Duna 
omladékos, eróziós magaspartja falában bukkannak elő. A térség folyóvizeinek eróziós 
pályáit a Mezőföldet földaraboló pleisztocén és holocén kori mozgások északnyugat- délkeleti 
szerkezeti vonalai jelölték ki. Talaja a nagy vastagságú, termékeny mezőségi talaj, a terület 
szinte teljes egészében mezőgazdasági művelés alatt áll. Jelentős mértékű a talajerózió. 
A Pesti-síkság a dunai Alföld legészakabbra fekvő, hordalékkúp-teraszokkal tagolt, 
elkeskenyedő része. Felszínét, a bizonytalan lefolyású alacsony ártéri területek kivételével, 
főként kavicsos, homokos képződmények borítják. A magasabb ármentes teraszfelszíneket 
futóhomok és löszös homok fedi. A kavicsrétegek mindenütt a felszín közelében húzódnak. 
Az alacsony ártéri területeket fiatal öntésképződmények borítják. 
 

A fürdővíz vízgyűjtő területére eső egyéb felszíni vizek: 
 

A Hosszúréti–patak  
A Duna jobb parti vízfolyása, az 1638+550 fkm szelvénynél, Budapest déli részén folyik a 
Dunába. Ez a terület földrajzi adottságai miatt a térség legdinamikusabban fejlődő része. Ezek 
a változások a terület térképét erősen átrajzolták, a vízfolyások természet-közeli viszonyait 
minden ez irányú törekvés ellenére átalakították.  
Első lépésben a település mélyfekvésű mocsaras területei hasznosultak, egymás után épültek a 
bevásárló központok, ami területfeltöltéssel a mellékágak áthelyezésével, szükség esetén 
zártszelvénybe helyezésével járt. A fejlődés nem állt meg az utak melletti sávban, feltáró utak 
épültek, és az iparterület igényeinek megfelelő tereprendezés után a teljes vízgyűjtő 
fokozatosan beépül. Az optimális helykihasználás érdekében a patakmedret áthelyezik (az út 
mellé szorítják). A területek beépítése nagy sík felületet igényel, ennek megfelelőn 5-10 m 
magas feltöltések készültek, teljesen megváltoztatva a vízgyűjtő domborzati viszonyait.  
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Az 1. számú főközlekedési úttól északra készült feltöltés a patak felső vízgyűjtőjét lezárta, így 
a feltöltés mögött lefolyástalan területrész alakult ki. 
 Az eredetileg mezőgazdasági művelésű terület beépítése jelentősen megváltoztatja a terület 
lefolyási viszonyait, a lefolyó vízmennyiség megnő, ezzel egyidejűleg az új területhasználat 
szigorúbb igényeket támaszt a csapadékvíz elvezetéssel szemben. 
 

Váli víz 
A vízfolyás és annak balparti legfontosabb mellékága az eocén program idején a kiemelt 
bányavizek befogadója volt. A bányavizek bevezetésének megszűnése – különösen a 
vízfolyásokra települt mezőgazdasági vízhasználatoknál - időszakos vízhiányokat okoznak a 
nyári kisvizes hónapokban. Ez részben tulajdonítható annak, hogy a vízbőség időszakában új 
vízhasználatok kerültek engedélyezésre. Jelentős ökológiai zöldfolyosó a Váli-víz völgyét 
kísérő gyepek láncolata, kisebb jelentőségűek a Szent László-patak völgyének gyepterületei. 
A gyepterületek egy része védelem alatt áll. 
 

A Benta-patak  
Hossza 20,2 km, a Dunai torkolattól a Biai halastavakig húzódik. A kizárólagos állami 
tulajdonú és a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében lévő szakasz az 
1+987 - 20+192 km szelvények közé esik. Százhalombatta, Érd, Tárnok, Sóskút, és 
Biatorbágy közigazgatási területét érinti, fő befogadója a belterületi és külterületi 
csapadékvizeknek. 
 
15. A cianobaktérium és makrofiton szaporodási potenciáljának értékelése: 
Cianobaktérium és makrofiton szaporodás nem jellemző. 
 

 
16. Rövid távú szennyezés veszélye:  
 
Az Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály részére megküldött 2014. évi 
fürdővíz minták eredményei szerint is a fürdővíz minősége kiváló. 
 

Strand 
megnevezése 

E. coli/100 ml Enterococcus/100 ml 

05.23. 06.18. 07.14. 08.08. 09.03 05.23. 06.18. 07.14. 08.08. 09.03. 

Szalki-sziget 15 <15 94 15 30 30 7 72 14 46 
 
Esetenként, árvíz idején fordulhat elő rövid távú szennyezés, ilyenkor a kijelölt természetes 
fürdőhely üzemeltetése felfüggesztésre kerül. 
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17. Azon szennyezési okok, szennyezési források meghatározása és értékelése, amelyek a 
fürdővizekre hatással lehetnek és károsíthatják a fürdőzők egészségét: 
 
Mezőgazdasági eredetű diffúz szennyezések 
 
A vízgyűjtőn folyó mezőgazdasági termelés következtében a műtrágyák és növényvédő 
szerek csapadék által lemosódott bizonyos mennyiségei bekerülnek a vízfolyásokba, 
szennyezve azokat. A vízfolyásokba jutó, mezőgazdasági területekről származó foszfor 
terhelés a talajerózióból, állattartásból és a halastavak vizének leeresztéséből származik. A 
Szent-László patak alsó részén lévő tehenészeti telep, valamint a Cikolai vízen található 
Cikolai sertéstelep és marhatelep szennyvizei és a Szabadegyházi Szeszgyár ülepítő tavainak 
vizei ilyen diffúz szennyezések lehetnek. 
 
Szennyvíz elhelyezés 
 

Az alegység vízgyűjtő területét számos szennyvízbevezetés terheli. A Szent-László patakba 
folyik a Bicskei és a Ráckeresztúri szennyvíztisztító telepek tisztított szennyvize, illetve az 
M6-os autópálya csapadékvize is.  
A Váli vízbe folyik és terheli a vízfolyást az Óbaroki és Baracskai szennyvíztisztító telepek 
tisztított szennyvize, valamint az M6-os autópályáról levezetett csapadékvíz is.  
Az Adonyi szennyvíztisztító telep tisztított szennyvize az Adonyi főcsatornába kerül 
bevezetésre.  
Az Adonyi-Északi övcsatorna vízgyűjtő területen az alábbi szennyvíztisztító telepek 
találhatóak:  
 

 Csibavölgyi árkon lévő Iváncsai szennyvíztisztító telepről elfolyó szennyvíz jelentős 
iszappal terheli a vízfolyást, majd a végbefogadót.  

 Keserűvölgyi árok fogadja Pusztaszabolcs település tisztított szennyvizeit.  
 Szabadegyházán lévő szennyvíztelep tisztított szennyvizeit a Szabadegyházai vízfolyásba 

vezetik be,  
 Etyek szennyvíztelepe az Etyeki patakba vezeti tisztított szennyvizét, mely a Sajgó- 

Kígyós- Békás – Benta patakokon keresztül éri el a Dunát.  
 Ercsi szennyvíztisztító telepének közvetlen dunai bevezetése van.  

 
Az alegység területén jelentősek a tisztított szennyvizek élővízbe történő bevezetései. A 
legjelentősebb kibocsátók Százhalombatta MOL Nyrt, Dunamenti Erőmű Zrt, Dunastyr 
Polisztirol Gyártó Zrt. Kisebb illetve csökkenő kibocsátású ipari üzemek: Budapest XVIII. 
kerület ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt., Budapest XXI. kerület Dunatár Kft. (kommunális). 
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Fejér megyei területen Dunaújvárosban, Rácalmáson és Szabadegyházán találhatók a 
legjelentősebb ipari szennyvízkibocsátók, melynek mindegyike E-PRTR ill. EKHE 
kötelezettséggel is rendelkezik. 
Dunaújvárosban az ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt., az ISD Kokszoló Kft., az ISD POWER 
Kft., a DAK Acélszerkezeti Kft., a Hamburger Hungária Kft. Hamburger papírgyár (korábbi 
DUNAPACK Zrt. Csomagoló-papírgyár), a Dunacell Kft., a Dunafin Kft. valamint a 
Boortmalt Magyarország Kft. malátagyára, Szabadegyházán a HUNGRANA Kft. üzemel, 
Rácalmáson pedig a Hankook Tire Magyarország Kft. Gumiabroncs gyára emelendő ki. 
A fenti nagyüzemek közül az ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt., a Hamburger Hungária Kft. 
papírgyár, a Boortmalt Magyarország Kft. malátagyára, a HUNGRANA Kft. üzeme, valamint 
a Hankook Kft. Gumiabroncs gyára vezeti be közvetlenül a tisztított ipari és kommunális 
szennyvizeket, ill. csapadékvizeket a Duna sodorvonalába. 
Az ISD Kokszoló Kft., az ISD POWER Kft. és a DAK Acélszerkezeti Kft., az ISD 
DUNAFERR Zrt. központi telephelyén belül üzemel, így ipari-és kommunális szennyvizeik 
valamint csapadékvizeik, a Zrt. csatornarendszereibe kerülnek bevezetésre, így ezek a 
szennyvizek közvetett módon kerülnek a Dunába bevezetésre. 
Ugyan ez a helyzet áll elő a Dunacell Kft. és a Dunafin Kft. esetében is, mivel mindkét cég a 
Hamburger Hungária Kft. papírgyár telephelyén belül üzemel, így a tevékenységük során 
keletkező szennyvizek értelemszerűen, a papírgyár csatornarendszereire kerülnek rákötésre és 
a papírgyár szennyvíztisztító telepén kerülnek tisztításra, majd együttesen jutnak a Dunába. 
A dunaújvárosi agglomerációban a szennyvíztelepen fejlesztés nincs, azonban a kapcsolódó 
agglomerációs településeken folyamatban van a szennyvízcsatorna kiépítés. Agglomerációk 
összevonásával a korábbi Rácalmási agglomeráció is ide tartozik. Kiépítés alatt van Kulcs 
szennyvízcsatornázása, Rácalmás szennyvizeinek Dunaújvárosba való átkormányzása, 
valamint Dunaújvároson még nem csatornázott területeken a szennyvízelvezetés kiépítése. Az 
újonnan létesülő szennyvízcsatorna szakaszok elválasztott rendszerűek, de a város a korábban 
megépült hálózatát figyelembe véve egyes részeken egyesített rendszerű csatornahálózattal 
rendelkezik. 
Ercsin KEOP beruházásból megújul a szennyvíztisztító telep, a próbaüzem zajlik 2014. 
júniusától. A városhoz tartozó település részeken ugyanezen beruházás keretében mind 
Sinatelepen, mind Alsó-Sinatelepen kiépül a szennyvízcsatorna, az összegyűjtött szennyvizet 
egy-egy szennyvíztisztító tisztítja, mindkettő befogadója a Váli víz. 
A Duna-folyam a terület ökológiai és gazdasági állapotát jelentősen befolyásolja, így komplex 
vízgazdálkodási problémát jelent. A magas szennyvízterhelés és a szélsőséges vízjárás 
hatással van a folyam ökológiai állapotára, továbbá a partszűrésű vízbázisok vízoldali 
minőségére és mennyiségére is. 
A területen található szennyvíztisztítók kapacitásának és tisztítási hatásfokainak javítása, 
foszfor, nitrát tartalom eltávolítása fontos feladat. 
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Ipar  
 

A felszín alatti vizeket érintő szennyeződések többnyire a talajvizet érintik. A leggyakrabban 
előforduló szennyezőanyag típus a szénhidrogének. A korábbi szimplafalú, érzékelők nélküli 
üzemanyagtartályok meghibásodása, kilyukadása esetén jelentős mennyiségű szénhidrogén 
kerülhetett a földtani közegen át a talajvízbe. Ezeknek a szennyeződéseknek a többsége már 
feltárt, a kármentesítési folyamat különböző szakaszaiban jár, esetleg a kármentesítés már be 
is fejeződött. Jellemzően a MOL Zrt. (Dunaújváros) és a MÁV Zrt. telephelyein 
(Dunaújváros, Pusztaszabolcs), vagy honvédségi létesítményeknél (Felcsút) található.  
Egyéb szennyezőanyag iparral rendelkező területeken fordulhat elő. Az alegység területén 
Dunaújváros ilyen ipari centrum, az ISD DUNAFERR Zrt. területén a Hideghengermű 
szénhidrogén szennyeződése mellett, a Kokszolónál a szénhidrogénen kívül kadmium, 
molibdén, ólom és cink szennyeződés is ismert. 
 
 Hulladékkezelés 
 

A tervezési alegység KDT VIZIG működési területére eső részén az alábbi kommunális 
hulladéklerakók találhatóak:  
A hulladéklerakók közül a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében 16 
db (Adony, Alcsútdoboz-É-i hulladéktest, Baracska, Beloiannisz, Besnyő, Ercsi, Etyek, 
Felcsút, Gyúró, Perkáta, Pusztaszabolcs, Ráckeresztúr, Szabadegyháza, Vál, Zichyújfalu, 
Zsámbék), a Duna–Vértes-köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás keretében 4 db 
(Bicske, Mány, Vértesboglár, Vértesacsa), egyéb úton 1 db (Martonvásár) műszaki 
védelemmel nem rendelkező, környezetvédelmi vagy humán-egészségügyi szempontból 
kockázatot jelentő hulladéklerakó rekultivációját végezték el a VGT1 készítése óta eltelt 
időszakban.  
 

A 2010-ben – a környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve – nagy kockázatú 
minősítést kapott 2 db lerakó (Mány, Ráckeresztúr) rekultivációja szintén megtörtént.  
Az Adony, 095/2 hrsz.-ú ingatlanon működő regionális nem veszélyes hulladéklerakó 
egységes környezethasználati engedélye a nem veszélyes hulladékok lerakással történő 
ártalmatlanítására meghosszabbításra került.  
Folyamatban van az Alcsútdoboz, 019/3 hrsz.-ú ingatlanon lévő D-i lerakó egy ütemű 
lezárása, a Kisapostag, 03/34 hrsz.-ú ingatlanon lévő bezárt kommunális hulladéklerakó 
rekultivációjának második üteme (határideje: 2021. december 31.), valamint a Bicske, 015 
hrsz.-ú ingatlanon lévő nem veszélyes hulladéklerakó rekultivációja.  
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Dunaújvárosban 3 db ipari, illetve veszélyes hulladéklerakó található:  
 

- Dunaferr-Ferromark Mellékanyag Reaktiváló Kft. lerakója (IPPC engedélye 2020.12.31-ig 
érvényes),  
- TERSZOL Kft. veszélyes hull. lerakója (IPPC engedélye 2016.12.31-ig érvényes),  
- Dunaferr-ISD-Power Kft. Zagytér-Zagyvölgy elnevezésű lerakója (rekultiváció megtörtént, 
az utógondozási szakasz 2037.10.31-ig tart.)  
 

18. Egyéb a fürdővízprofil megállapítása szempontjából fontos információkat és 
térképeket jelen határozat 1. számú melléklete tartalmazza. 
 
A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek 
kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése 
szerint a 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. 
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.  
 

Az ügyben a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi szervezet 
Területi Vízügyi Hatóság (8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián krt. 2.) szakhatóságként jár el, és 
a szakhatósági állásfoglalásában az alábbiakat állapította meg: 
 
A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya (8000 Székesfehérvár, Mátyás 
király körút 13.) által a dunaújvárosi Szalki-szigeti szabadstrand, mint természetes fürdővíz 
vonatkozásában fürdővízprofil megállapítására irányuló hivatalból indított eljárásban 
 

szakhatóságként hozzájárulásomat megadom. 
 

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. 
Szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. 
 
Döntésem ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Országos Tisztifőorvosi 
Hivatalhoz (1097 Budapest, Albert Flórián u. 2-6.) címzett, de a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályához címzett 2 példányban benyújtott 5000.-Ft 
illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni. 
 



 
FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 

 

 

________________________________________________________________________________________ 
8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: hivatal@fejer.gov.hu 

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 
Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13., Tel: 22-511-720 vagy 22-314-090  

Fax: 22-511-727, E-mail: fejer.titkarsag@kdr.antsz.hu 
Ügyfélfogadás: Hétfő: 10:00-12:00 és 12:30-15:00 Szerda: 8:00-12:00 és 12:30-15:00 Péntek: 8:00-12:00 

INDOKOLÁS 
 

A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 2015. március 31-én hivatalból 
eljárást indított a Dunaújváros településen a Duna holtágra vonatkozóan, a Szalki-sziget 
szabadstrand fürdővízének tekintetében, a fürdővízprofil 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 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” 

Felül vizsgálatokat 
kell tartani: 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. 
 

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 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 kijelöléséről szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 23. § (3) 
bekezdése alapján, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi 
szervezet Területi Vízügyi Hatóságot, mint az első fokon eljáró vízvédelmi hatóságot, azaz az 
ügyben érintett szakhatóságot. 
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi szervezet Területi 
Vízügyi Hatóság a rendelkező részben ismertetett szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal 
indokolta: 
 
A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya hivatkozott számú végzésében 
fürdővízprofil megállapításának eljárásában szakhatósági állásfoglalást kért a Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól a Dunaújváros közigazgatási területén lévő Duna holtágra 
vonatkozóan, a Szalki-szigeti szabadstrandra. 
 

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek 
kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése 
szerint a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal – 
hivatalból indított eljárásban – minden fürdővíz profilját megállapítja a rendelet 5. 
mellékletben foglalt előírásoknak megfelelően. A rendelet 6. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, 
hogy a fürdővízprofilokat az 5. mellékletben előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell 
vizsgálni és frissíteni kell. 

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 szerint a Kormány a fürdővízprofil 
megállapítására, felülvizsgálatára és frissítésére irányuló, valamint a vízminőség romlása 
esetén lefolytatott eljárásban – a szennyező anyagok kibocsátási határértékeinek 
megállapítása, a természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint 
a lehetséges szennyezések megállapítása kérdésében –, első fokú eljárásban az első fokon 
eljáró vízvédelmi hatóságot, másodfokú eljárásban a másodfokon eljáró vízvédelmi hatóságot 
szakhatóságként jelöli ki. 

A rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítható, hogy a térség legjelentősebb 
szennyvízkibocsátói a dunaújvárosi szennyvíztisztító telep, valamint a város déli ipartelepi 
részén lévő nagykibocsátók (DUNACELL Dunaújvárosi Cellulózgyár Kft., DUNAFIN Gyártó 
és Szolgáltató Kft., Hamburger Hungária Kft., ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zrt. stb.). 
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Tekintettel azonban arra, hogy a tisztított szennyvíz bevezetések a Duna folyam Szalki sziget 
alatti szakaszán történnek, a strandtól jelentős távolságra, a szabadstrand vízminőségére 
vélhetően nem gyakorolnak kedvezőtlen hatást. 

Jelen szakhatósági eljárásban kibocsátási határértékek megállapítása nem indokolt. 

A fürdővízprofil megállapítása ellen vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból nem emeltem 
kifogást, szakhatósági hozzájárulásomat megadtam. 

Szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve 
az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény (a 
továbbiakban: Ket.) 44. § (9) bekezdése alapján. 

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízügyi hatósági és szakhatósági feladat- és 
hatáskörében 2014. szeptember 10. napjától a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a 
vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 18. § (2) bekezdés c) pontja értelmében a Közép-
dunántúli Vízügyi Hatóság jogutódja. 

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladat- 
és hatáskörében 2014. szeptember 10. napjától a Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés c) pontja 
alapján a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség jogutódja. 

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a Korm. rendelet 10. § (1) 
bekezdés 4. pontja, 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, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése és a 
vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) 
bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 4. pontja 
állapítja meg. 

Felhívom az eljáró hatóság figyelmét, hogy a Ket. 72. § (1) bekezdés ed) pontja értelmében a 
határozat indokolásának tartalmaznia kell a szakhatósági állásfoglalás indokolását. 

 
Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam és a rendelkező részben foglaltak 
szerint állapítottam meg Dunaújváros településen a Duna holtágra vonatkozóan, a Szalki-
sziget szabadstrand fürdővízének tekintetében, a fürdővíz profilt. 
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A fellebbezés lehetőségéről a Ket. 98. § (1) bekezdése, valamint a 99. § (1) bekezdése alapján 
adtam tájékoztatást. A jogorvoslati díj mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 
29. § (2) szerint állapítottam meg. 
 

Hatóságom hatáskörét a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a 
természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. 
rendelet 6. § (1)-(2) bekezdése és az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységéről 
szóló 1991. évi XI. törvény 11. § (1) (2) bekezdése, az Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a 
gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 
10. §. (1) bekezdés b.) pontja állapítja meg.  
 

Illetékességünket a 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése határozza meg. 
 
 

Székesfehérvár, 2015. május 19. 
 
 
                                                                                               Dr. Simon László 
 kormánymegbízott 
 nevében és megbízásából 
 
 
  Belláné Apostol Mária  
 közegészségügyi osztályvezető 
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1. számú melléklet 
 

Duna, Szalki-sziget szabadstrand fürdővíz profilja 
 
Ez az anyag a 78/2008. (IV. 3.) Kormányrendelet 6. § és 5. melléklet, valamint a 2006/7/EK 
Irányelv 6. cikkének és III. melléklet előírásainak megfelelően készült fürdővízprofil. 
 

1. A fürdővíz neve: Duna, Szalki-sziget szabadstrand  

Címe: Dunaújváros, belterület hrsz.:3350/1 
Üzemeltető: DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt 
 

2. A fürdővíz rövid neve: Szalki-sziget szabadstrand 

3. A fürdővíz azonosító jele: HUBW_00716 

4. A monitoring pont elhelyezkedése: N: 46.98236 E: 18.94293 

5-6. Az illetékes hatóság megnevezése, elérhetősége: 
 

Fürdővíz felügyeletében illetékes: népegészségügyi feladatkörben eljáró Fejér Megyei 
Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal  
Postacím: 2400 Dunaújváros Pf.: 218 
Levelezési cím: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 2. 
Központi telefonszám: 06-25/411-226, Fax: 25/413-919 
Email cím: antsz.dunaujvaros@kdr.antsz.hu 
 
Környezetvédelmi hatóság: környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörben eljáró 
Fejér Megyei Kormányhivatal  
Postacím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137 
Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. 
Központi telefonszám: 06-22/514-301, Fax: 22/313-564 
Email cím: kozepdunantuli@zoldhatosag.hu 
 
Első fokú vízvédelmi hatóság: Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-
helyettesi szervezet Területi Vízügyi Hatóság 
Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf.: 947 
Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián krt. 2. 
Központi telefonszám: 06-22/512-150, Fax: 22/512-168 
Email cím: fejer.vizugy@katved.gov.hu 
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A fürdővízprofil létrehozásában illetve felülvizsgálatában illetékes hatóság: 
népegészségügyi feladatkörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal  
Postacím: 8000 Székesfehérvár Pf.: 56. 
Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13. 
Központi telefonszám: 06-22/511-720, 06-22/314-090, Fax: 22/312-991 
Email cím: fejer.titkarsag@kdr.antsz.hu 
 

7. A fürdővíz aktuális osztályozása: kiváló 
 
8. A fürdővízprofil soron következő felülvizsgálata: A vízminőség függvényében történik. 
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.  
 
9. A fürdővízprofil megállapításának oka: A természetes fürdővizek minőségi 
követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 
78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján szükséges a fürdővíz profil 
megállapítása a rendelet 5. számú mellékletének alapján. 
 
10. Tagállam: Magyarország 
 
11. Megye: Fejér megye 
 
12. Település megnevezése: Dunaújváros 
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13. A víz földrajzi neve: Duna 
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14.  Országon belüli elhelyezkedés: 
 
A Duna a második leghosszabb folyam Európában (a Volga után). Németországban, a Fekete-
erdőben ered két kis patakocska, a Brigach és a Breg összefolyásával Donaueschingennél, és 
innen délkeleti irányban 2850 kilométert tesz meg a Fekete-tengerig.  
Magyarország egész területe e folyam vízgyűjtőjén terül el, itteni főágának hossza 417 km, 
ezért az ország vízrajzának meghatározó alkotóeleme. 
 
 

 
 
 
15. A fürdővíz térképe:  
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16.  A fürdővíz és a vízgyűjtő területére eső egyéb felszíni vizek fizikai, földrajzi és 
hidrológiai jellemzőinek leírása: 
 
A közel 8600 km2 területű Közép-Duna alegység meglehetősen különleges helyzetben van, 
mivel nem egységes vízgyűjtőterületet, hanem a Duna két partján lefutó kisvízfolyások 
vízgyűjtőinek sokaságát foglalja magába. Ezek a bal parton a Szob és a Csepel-sziget északi 
csúcsa között, a jobb parton pedig a Dömös és Dunaföldvár között érik el a Dunát. Ennek 
megfelelően a terület földrajzi felépítése is változatos, a bal parton ide tartozik a Börzsöny 
déli része, a Gödöllői-dombság nyugati szegélye és a hordalékkúp-teraszokkal tagolt Pesti-
síkság keskeny északi elvégződése. A jobb parton az északkelet-délnyugati csapásirányú, 
töréses, pikkelyes szerkezetű Dunántúli-középhegység résztájai közül a Visegrádi-hegység, a 
Pilis, a Budai-hegység és a Zsámbéki-medence, a Gerecse és a Vértes egyes részei, illetve a 
déli irányból benyúló Mezőföld északi része csatlakozik a területhez. Ebből következően a 
tervezési egység földtani felépítése is rendkívül változatos. 
 

A terület nagy részét erdők borítják, uralkodó talaja az erdei talaj. A Visegrádi-hegység 
andezitjén fakó (podzolos) erdei talaj, a mészkő és dolomit térszíneken rendzina, az alföldi 
területeken csernozjom található. A művelés alatt álló lejtőkön erős a talajerózió. 
A Visegrádi-hegység a Dunántúli-középhegység legészakibb fekvésű, vulkanikus eredetű 
tagja. A Dera-patak völgyétől északra, a Dunakanyarban helyezkedik el. A Börzsöny 
folytatása, a belső-kárpáti neogén vulkáni koszorú délnyugati tagja. Átlagos magassága 400-
700 m. Fő felépítő kőzetanyaga az andezit tufa és agglomerátum. Lejtőin gyakori a rogyás, 
suvadás. Mai völgyhálózata leginkább a szerkezeti vonalak mentén alakult ki. Közülük 
legjelentősebb a Dera-patak völgye a hegység délkeleti peremén. A magasabb térszíneket 
főként bükkösök és tölgyesek borítják. Talaja a magasabb szinteken fakó (podzolos) erdei 
talaj, az alacsonyabb régiókban barna erdőtalaj. A Duna völgysíkját nagy kiterjedésbe 
öntéstalajok borítják. 
A Pilist a Visegrádi-hegységtől a Kétbükkfa-nyereg, a Budai-hegységtől a Pilisvörösvári-árok 
választja el. Szerkezetében és alaki vonásaiban a Budai-hegység hasonmása: tolódott, rögös, 
pikkelyes szerkezetű röghegység. A Dunántúli-középhegység legmagasabbra kiemelt része. 
Fő felépítő kőzete a triász mészkő és dolomit. A hegységet szerkezeti a vonalakon képződött 
völgyek és medencék tagolják. A nagyobb eróziós völgyek (a Dera-patak és a Pilisvörösvári-
árok teraszos völgyei) is szerkezeti vonalak mentén alakultak ki. Növénytakarója a magasabb 
térszíneken cseres-tölgyes, bükkös és karsztbokor-erdő, a peremeken mezőgazdasági művelés 
alatt álló kultúrtáj. Talajai barna erdőtalajok, mészkő- és dolomit-rendzinák, dolomiton nyers 
szikla- és törmeléktalajok. 
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A Budai-hegység a Duna-völgye Észak-Mezőföld, a Zsámbéki-medence és a Pilisvörösvár-
solymári árkos süllyedék között helyezkedik el. Torlódott, pikkelyes, töréses szerkezetű, 
sasbérces, tönkrögös, medencékkel tagolt középhegyvidék. Átlagos magassága 250-500 m. Fő 
építőanyaga a triász dolomit és dachsteini mészkő. Mivel az alaphegységi mészkő és dolomit 
nagy területeken, a felszínen van, sok a karsztos képződmény. Gyakoriak a meredek lejtők, 
törtlejtők, töréslépcsők, lapos felszínű tönkrögök. A terület forrásokban és felszíni 
vízfolyásokban szegény, de felszálló hévforrásokkal keveredő karsztvizekben gazdag. A 
hegyvidék kistájait a szerkezeti vonalak mentén kialakult völgyek és medencék határolják. 
A Zsámbéki-medence a Budai-hegység és a Gerecse között húzódó, tágas pliocén és 
pleisztocén korú, medencés, sasbérces, röglépcsős szerkezetű süllyedék. A medence déli 
pereme az Észak-Mezőföld felé képez átmenetet. 
A Mezőföld átmeneti jelegű terület a Dunántúli-dombság és az Alföld között. Alaktanilag 
három részre osztható, melyek közül a legtagoltabb és legmagasabb északi rész tartozik a 
tervezési egységhez. A terület abszolút magassága 200-300 m között van. A területen dél felé 
haladva egyre nagyobb vastagságban jelentkeznek a pliocén és alsó pleisztocén folyóvízi 
üledékek, a hátságokat pedig szintén dél felé vastagodó lösztakaró borítja. A néhol 50 méteres 
vastagságot is elérő löszborítás alól a felső pliocén és felső pannon rétegek csak a Duna 
omladékos, eróziós magaspartja falában bukkannak elő. A térség folyóvizeinek eróziós 
pályáit a Mezőföldet földaraboló pleisztocén és holocén kori mozgások északnyugat- délkeleti 
szerkezeti vonalai jelölték ki. Talaja a nagy vastagságú, termékeny mezőségi talaj, a terület 
szinte teljes egészében mezőgazdasági művelés alatt áll. Jelentős mértékű a talajerózió. 
A Pesti-síkság a dunai Alföld legészakabbra fekvő, hordalékkúp-teraszokkal tagolt, 
elkeskenyedő része. Felszínét, a bizonytalan lefolyású alacsony ártéri területek kivételével, 
főként kavicsos, homokos képződmények borítják. A magasabb ármentes teraszfelszíneket 
futóhomok és löszös homok fedi. A kavicsrétegek mindenütt a felszín közelében húzódnak. 
Az alacsony ártéri területeket fiatal öntésképződmények borítják. 
 

A fürdővíz vízgyűjtő területére eső egyéb felszíni vizek: 
 

A Hosszúréti–patak  
A Duna jobb parti vízfolyása, az 1638+550 fkm szelvénynél, Budapest déli részén folyik a 
Dunába. Ez a terület földrajzi adottságai miatt a térség legdinamikusabban fejlődő része. Ezek 
a változások a terület térképét erősen átrajzolták, a vízfolyások természet-közeli viszonyait 
minden ez irányú törekvés ellenére átalakították.  
Első lépésben a település mélyfekvésű mocsaras területei hasznosultak, egymás után épültek a 
bevásárló központok, ami területfeltöltéssel a mellékágak áthelyezésével, szükség esetén 
zártszelvénybe helyezésével járt.  
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A fejlődés nem állt meg az utak melletti sávban, feltáró utak épültek, és az iparterület 
igényeinek megfelelő tereprendezés után a teljes vízgyűjtő fokozatosan beépül. Az optimális 
helykihasználás érdekében a patakmedret áthelyezik (az út mellé szorítják). A területek 
beépítése nagy sík felületet igényel, ennek megfelelőn 5-10 m magas feltöltések készültek, 
teljesen megváltoztatva a vízgyűjtő domborzati viszonyait. Az 1. számú főközlekedési úttól 
északra készült feltöltés a patak felső vízgyűjtőjét lezárta, így a feltöltés mögött lefolyástalan 
területrész alakult ki. 
 Az eredetileg mezőgazdasági művelésű terület beépítése jelentősen megváltoztatja a terület 
lefolyási viszonyait, a lefolyó vízmennyiség megnő, ezzel egyidejűleg az új területhasználat 
szigorúbb igényeket támaszt a csapadékvíz elvezetéssel szemben. 
 

Váli víz 
A vízfolyás és annak balparti legfontosabb mellékága az eocén program idején a kiemelt 
bányavizek befogadója volt. A bányavizek bevezetésének megszűnése – különösen a 
vízfolyásokra települt mezőgazdasági vízhasználatoknál - időszakos vízhiányokat okoznak a 
nyári kisvizes hónapokban. Ez részben tulajdonítható annak, hogy a vízbőség időszakában új 
vízhasználatok kerültek engedélyezésre. Jelentős ökológiai zöldfolyosó a Váli-víz völgyét 
kísérő gyepek láncolata, kisebb jelentőségűek a Szent László-patak völgyének gyepterületei. 
A gyepterületek egy része védelem alatt áll. 
 

A Benta-patak  
Hossza 20,2 km, a Dunai torkolattól a Biai halastavakig húzódik. A kizárólagos állami 
tulajdonú és a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében lévő szakasz az 
1+987 - 20+192 km szelvények közé esik. Százhalombatta, Érd, Tárnok, Sóskút, és 
Biatorbágy közigazgatási területét érinti, fő befogadója a belterületi és külterületi 
csapadékvizeknek. 
 

 
 

A Duna vízgyűjtő területe – térkép 
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A Strand jellemzése 
 

A Szalki-sziget szabadstrand Dunaújvárosban a Duna jobb partján fekszik, Adony mellett.  
 
17. A strand mederfenék jellemzése: homokos aljzatú. 
 
18. A strandhoz tartozó partszakasz talaja: gondozott pázsit, helyenként árnyas fákkal 
 
19. A víz elérhetősége: A partról lépcsőkön lehet a vízbe jutni. 
 
20. A strand hossza: 100 m 
 
21. A strand vízmélység-profilja: Vízmélység a vízállástól függően fokozatosan, de gyorsan 
mélyül.  
 
22. A strand infrastruktúrája:  
 
Szalki-szigeti strand a kemping főbejáratától 50 m-re helyezkedik el. A Kempingben beltéri 
öltözők, zuhanyzók, szabadtéri zuhanyok és több lépcsőlejáró szolgálja a vendégek 
kényelmét, biztonságos fürdésre pedig a vízimentők ügyelnek. 
A környező parkerdőben mindenki kedvére hűsölhet, piknikezhet. A Duna holtágában a 
horgászat kedvelői is megtalálják a számukra megfelelő kikapcsolódást. A környéken sok 
olcsó kollégiumi szálláshely is van, a lakókocsival érkezők a kempingben tudnak megszállni. 
Az aktív pihenést választóknak homokos strandröplabda, strandfoci pálya állnak a 
rendelkezésre. A szabadstrand területén, a zenei nagyszínpadon nagyszabású koncertek 
járulnak hozzá a kikapcsolódáshoz. 

Megközelítése: 
 
 

 Autóbusszal: Budapest felől a Népliget Nemzetközi Autóbusz állomásról reggel 6:20 
és este 20:20 között minden óra 20 perckor távolsági (közismert nevén gyors) 
autóbuszjárat indul Dunaújváros, Dózsa mozi, illetve 6:40 és 22:40 között helyközi 
(közismert nevén lassú) buszjárat indul Dunaújváros, Autóbusz állomás felé.  

 
 

 Vonattal: A város Budapest felől vonattal is megközelíthető, hajnaltól késő estig átlag 
40-60 percenként indulnak vonatok Budapest – Déli pályaudvarról.  
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 Autópályán: Dunaújváros autóval Budapest és a Dél-Dunántúl felől a 6-os úton és az 
M6-os autópályán át közelíthető meg – az autópályán érkezőknek érdemes a 
Dunaújváros CENTRUM kijáratnál lehajtani az autópályáról. Az Alföld felől célszerű 
a várost Solt – 52-es főút – Dunaföldvár – 6/M6, vagy a Dunavecse – Pentele híd (M8) 
– 6-os út útvonalon megközelíteni. A Nyugat-Dunántúlról érkezők legegyszerűbben 
Székesfehérváron keresztülhaladva a 62-es számú főúton érhetik el Dunaújvárost és a 
strandot. 

 
23. Strand fénykép felvétele: 
 
 

 
 
 
24. Állatokat a strand területére bevinni tilos. 
 
25. A fürdőzők maximális száma: 150 fő. 
 
26. Vízgyűjtő terület: 
 

A közel 8600 km2 területű Közép-Duna tervezési alegység meglehetősen különleges 
helyzetben van, mivel nem egységes vízgyűjtőterületet, hanem a Duna két partján lefutó 
kisvízfolyások vízgyűjtőinek sokaságát foglalja magába.  
Ezek a bal parton a Szob és a Csepel-sziget északi csúcsa között, a jobb parton pedig a Dömös 
és Dunaföldvár között érik el a Dunát.  
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Ennek megfelelően a terület földrajzi felépítése is változatos: a bal parton ide tartozik a 
Börzsöny déli része, a Gödöllői-dombság nyugati szegélye és a hordalékkúp-teraszokkal 
tagolt Pesti-síkság keskeny északi elvégződése. A jobb parton az északkelet-délnyugati 
csapásirányú, töréses, pikkelyes szerkezetű Dunántúli-középhegység résztájai közül a 
Visegrádi-hegység, a Pilis, a Budai-hegység és a Zsámbéki-medence, a Gerecse és a Vértes 
egyes részei, illetve a déli irányból benyúló Mezőföld északi része csatlakozik a területhez. 
Ebből következően a tervezési egység földtani felépítése is rendkívül változatos. 
 
Éghajlat 
 

A terület napfénytartama északról (1950-2000 óra/év) dél felé nő (2000-2500 óra/év). A 
tenyészidőszak hő összege a magassági viszonyoknak megfelelően alakul, délen, a 
Mezőföldön eléri a 3200-3300 °C-ot. Az évi középhőmérséklet a hegyvidéki területeken 8-10 
°C, a magasabb részeken 8 °C alatti, a déli területeken eléri a 10-11 °C-ot. A júliusi 
középhőmérséklet 20-22 °C, a domborzati viszonyoknak megfelelően északról dél felé 
növekszik. A januári középhőmérséklet -1 – -3 °C. A hőmérséklet átlagos évi ingása a 
magasabban fekvő térszíneken (21-22 °C), az alacsonyabb fekvésű alföldi területeken 23-24 
°C-ra emelkedik. Az uralkodó szélirány az északnyugati. Az évi csapadék mennyisége a 
hegyvidékeken 600-700 mm, a Mezőföldön 500-550 mm-re csökken. A területre a nyári 
(tavasz végi) csapadékmaximum a jellemző. 
 

Településhálózat 
 

A tervezési egység területén összesen 140 lakott település található. Közülük a maga 23 
kerületével Budapest főváros, illetve két megyei jogú város, Érd és Dunaújváros emelkedik 
ki. Összesen 22 városi rangú település található a területen. A településszerkezetben fontos 
helyet foglal el a budapesti agglomeráció 80 települése a maga – Budapesttel együtt – közel 
2,5 millió fős népességével. 
 
27. Vízgyűjtő terület térkép: 
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28. Átlagos éves csapadék-mennyiség: 868 mm 
 
29. A legcsapadékosabb hónap megnevezése: május 
 
30 A legszárazabb hónap megnevezése: március 
 
31. A vízgyűjtő-kerület azonosítója: HU-1000 
 
32. A vízgyűjtő-kerület neve: Danube 
 
33. Részvízgyűjtő-kerület azonosítója: HUAEP180 
 
34. Részvízgyűjtő-kerület neve: Duna 
 
35. A víztest azonosítója: AIQ960 
 
36. A víztest neve: Duna  
 
37. Nemzeti víz-azonosító: - 
 
38. Nemzeti víz megnevezés: - 
 
39. A víztest tipológiai leírása: Folyó 
 
40. A víz hőmérséklete: medián a fürdési szezonban 23-24 oC 
 


