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H A T Á R O Z A T 

 

A népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) a 

fürdővízprofil megállapítására irányuló, hivatalból indított eljárásában a Ráckevei (Soroksári) Duna-ág (RSD) 

19+250 fkm bal parti szelvényében található Vadkacsa Szabadstrand természetes fürdőhelyen lévő  

 

természetes fürdővíz profilját az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

1.) A természetes fürdővíz neve; tagállam, megye, település: 

 Neve: Ráckevei (Soroksári) Duna-ág (RSD) 

 Tagállam: Magyarország  

 Megye: Pest 

 Település: Ráckeve 

 

2.) A természetes fürdővíz rövid neve (ha van): — 

 

3.) A természetes fürdővíz (fürdővíz-csoport) azonosító jele: HUBW_01415 

 

4.) A természetes fürdővízen lévő fürdőhely neve: Vadkacsa Szabadstrand 

 

5.) Az ellenőrzési (monitoring) pont elhelyezkedése: E.47.1595, K.189510 

 

6.) A fürdővíz felügyeletében, a fürdővízprofil megállapításában, felülvizsgálatában és frissítésére irányuló, 

valamint a vízminőség romlása esetén lefolytatott eljárásban illetékes hatóságok megnevezése, 

elérhetősége: 

 a.) Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály (titkarsag@nfo.bfkh.gov.hu)  

 b.) Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály  

     (fki.hatosag@katved.gov.hu)  

 

7.) A fürdővízprofil megállapításának/előző felülvizsgálatának dátuma: 2011. február 25. 

 

8.) A fürdővíz aktuális osztályozása: kiváló 

 

9.) A fürdővízprofil soron következő felülvizsgálatának várható időpontja: ha a fürdővíz osztályozása „jó”, 

„tűrhető” vagy „kifogásolt” minősítésre változik. 

Gyetvayné 
dr. Kelemen 
Erzsébet

Digitálisan aláírta:  
Gyetvayné dr. 
Kelemen Erzsébet 
Dátum: 2021.07.08 
12:06:35 +02'00'
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10.) A soron következő várható felülvizsgálati időpont indoka: A fürdővíz kiváló osztályba került besorolásra, 

ezért a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről 

és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. mellékletének 2. 

pontja szerint 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. 

 

11.) A fürdővizet magába foglaló víz földrajzi neve: Ráckevei (Soroksári) Duna-ág (RSD) 

 

12.) A fürdővíz fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzői: 

A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág (RSD) teljes hossza a Kvassay-zsiliptől a Tassi-zsilipig 57,3 km, az átlagos 

víztérfogata mintegy 40 millió m
3
. A teljes hosszúságú szakasz vízfelülete 14 km

2
. Üzemszerű vízpótlás 

esetén nyári időszakban 1,5-2,5 hét alatt, télen 3-5 hét alatt cserélődik ki a Duna-ág vize. A vízsebesség 

lassú (0,2-0,4 km/óra). Elméleti vízmélység normál üzemi vízszint esetén 2,7 méter. A Taksony szigettől a 

Ráckevei hídig tartó szakasz átlagos szélessége 150-300 méter, a vízmélység 2-3,5 méter között változik.  

A Vadkacsa Szabadstrand a Ráckevei (Soroksári) Duna-ág (RSD) területén a folyó bal partján található 

19+250 fkm-nél helyezkedik el (Dömsödi út 4.), a fürdőhely hossza 60 méter. A parti sáv köves, illetve 

homokos. A fürdőhely szabadon megközelíthető. A fürdőhelyen az átlagos vízmélység 1,2 méter. A fürdővíz 

vízmélység-profilja lankás, a meder kavics illetve homok anyagú. A meder üledékvastagsága minimálisan 5-

10 cm, maximálisan 10-30 cm. 

 

13.) Szennyezési útvonalak leírása és/vagy ábrázolása: — 

 

14.) A fürdővíz, továbbá a vízgyűjtő területére eső egyéb felszíni vizek olyan fizikai, földrajzi és hidrológiai 

jellemzőinek leírása, amelyek esetleges szennyezés forrását képezhetik: Nincs szennyezést okozó egyéb 

felszíni vízfolyás. 

 

15.) A cianobaktérium szaporodási potenciáljának értékelése: A vizsgált időszakban (2017-2020) 

cianobaktérium szaporodás nem fordult elő. 

 

16.) A makrofiton és/vagy fitoplankton szaporodási potenciájának értékelése: A vizsgált időszakban (2017-

2020) makrofiton és/vagy fitoplankton szaporodás nem fordult elő. 

 

17.) Rövid távú szennyezés veszélyének fennállása: Rövid távú szennyezés nem áll fenn. 

 

18.) Azon szennyezési okok, szennyezési források meghatározása és értékelése, amelyek a fürdővizekre 

hatással lehetnek és károsíthatják a fürdőzők egészségét (pl.: csapadékvíz, vízimadarak, fürdőzők, 

szennyvíz, stb.; pontszerű vagy diffúz; folyamatos, időszakos stb.): 

A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág (RSD) vízminőségét potenciálisan befolyásoló szennyvíztisztító telepek: 

 Budapest Dél-Pest szennyvíztisztító telep, 

 Dunaharaszti szennyvíztisztító telep, 

 Dunavarsányi szennyvíztisztító telep, 

 Kiskunlacházai szennyvíztisztító telep. 

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által üzemeltetett Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep tisztított szennyvize 

a Ráckevei (Soroksári) Duna-ág (RSD) – mint befogadóba – kerül parti kitorkolással. 

 

19.) Egyéb, a fürdővízprofil megállapítása szempontjából fontos információkat és térképeket a jelen 

határozat 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

Az ügyben a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya (a 

továbbiakban: Területi Vízvédelmi Hatóság) szakhatóságként járt el, és szakhatósági állásfoglalását az 

alábbiak szerint adta meg: 
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„Ráckevei Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft. (2300 Ráckeve, Bajcsy-Zsilinszky utca 66.) által 

üzemeltetett Vadkacsa Szabadstrand (Ráckeve, Dömsödi út 4.; a Ráckevei-Soroksári Dunaág (a 

továbbiakban: RSD) 19+250 fkm. bal parti szelvény természetes fürdőhelyen lévő természetes fürdővízre 

vonatkozó fürdővíz profiljának megállapításához vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi kikötésekkel 

hozzájárulok: 

„A fürdővízprofil megállapítása során az alábbiakat kell figyelembe venni: 

- A fürdőhely kijelölt védőterületén keletkezett szennyvizeket kizárólag közcsatornára kötve, vagy zárt 

rendszerű szennyvízgyűjtőben szabad elhelyezni. 

- A védőterületen előforduló szennyeződés vagy annak veszélye esetén az üzemeltető köteles 

haladéktalanul bejelentést tenni az FKI-KHO-ra.” 

 

Az eljárásért során eljárási költség nem merült fel. 

 

Jelen döntés a közléssel válik véglegessé. A döntés ellen a Budapest Környéki Törvényszékhez (a 

továbbiakban: Bíróság) címzett, közigazgatási jogvita eldöntése iránti keresetet lehet előterjeszteni.  A 

keresetlevelet a döntés közlésétől számított 30 napon belül kell a BFKH-nál (1138 Budapest, Váci út 174.) 

benyújtani, vagy postára adni.  

 

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett jogi képviselő és az ilyen kapcsolattartási formát választó 

természetes személy, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet 

kizárólag elektronikus úton, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu honlapon található IKR rendszer 

igénybevételével nyújthatja be. 

 

A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és 

azt a Bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartása keresetlevélben kérhető. A peres eljárás 

illetékköteles, melyet a Bíróság döntése szerint kell megfizetni.   

 

 

INDOKOLÁS 

 

A BFKH 2021. május 12-én hivatalból eljárást indított a rendelkező részben foglalt természetes fürdővíz 

profiljának megállapítása céljából. Az eljárás megindításáról a BP/PNEF-TKI/1215-2/2021. iktatószámú, 

2021. május 14-én kelt végzésében értesítette a Ráckevei Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft.-t 

(székhelye: 2300 Ráckeve, Bajcsy-Zsilinszky utca 66.; a továbbiakban: Ügyfél). Az Ügyfél nyilatkozattételi 

jogával az eljárás során nem élt. 

 

Az ügyben releváns jogszabályi hivatkozások: 

 

A Rendelet 6. § (1) és (2) bekezdései értelmében: 

„6. § (1) A kormányhivatal - hivatalból indított eljárásban - minden fürdővíz profilját megállapítja az 5. 

mellékletben foglalt előírásoknak megfelelően. Egy fürdővízprofil vonatkozhat egy vagy több összefüggő 

fürdővízre. 

(2) A fürdővízprofilokat az 5. mellékletben előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és 

frissíteni kell.” 

 

A Rendelet 5. számú mellékletében foglaltak szerint: 

„1. A fürdővíz-profil az alábbiakat tartalmazza: 

a) a fürdővíz, továbbá az érintett fürdővíz vízgyűjtő területére eső egyéb felszíni vizek olyan fizikai, földrajzi 

és hidrológiai jellemzőinek leírása, amelyek esetleges szennyezés forrását képezhetik, és amelyek e 

rendelet, valamint a vízvédelmi politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 

2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározottak szerint lényegesnek minősülnek; 

b) azon szennyezési okok meghatározása és értékelése, amelyek a fürdővizekre hatással lehetnek és 

károsíthatják a fürdőzők egészségét; 

 

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/
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c) a cianobaktériumok szaporodási potenciáljának értékelése; 

d) a makrofiton és/vagy fitoplankton szaporodási potenciáljának értékelése; 

e) ha a b) pont szerinti értékelés azt mutatja ki, hogy rövid távú szennyezés veszélye áll fenn, az alábbi 

információt: 

– a rövid távú szennyezés előrelátható természetét, gyakoriságát és lefolyásának időtartamát, 

– a fennmaradó bármely szennyezési ok részletezését, beleértve a foganatosított ellenintézkedéseket és a 

felszámolásukra vonatkozó ütemtervet, 

– a rövid távú szennyezési esemény alatt foganatosított minőségfelügyeleti intézkedéseket, és az ilyen 

tevékenységekért felelős testületeknek az azonosító és részletes kapcsolatfelvételi adatait; 

f) az ellenőrzési pont elhelyezkedését. 

2. 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 

A felülvizsgálandó szempontok 

(az 1. pont és alpontjai) 
a)-f) a-f) a-f) 

 

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 1. pontban említett összes szempontot. 

3. 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 legutolsó osztályba sorolása a 2017-2020. évek fürdővíz vizsgálati eredményei alapján történt. 

 

A BFKH – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § 

(1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel, és az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján 

eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 

1. § (1) bekezdése és az 1. számú melléklet 13. Népegészségügyi ügyek 10. pontja alapján megkereste a 

Területi Vízvédelmi Hatóságot, mint az ügyben érintett szakhatóságot.  

 

A Területi Vízvédelmi Hatóság a rendelkező részben ismertetett szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal 

indokolta: 

„Kérelmező hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: 

Ákr.) 55. § alapján szakhatósági állásfoglalást kért FKI-KHO-tól tárgyi ügyben. 

Az FKI-KHO a szennyező anyagok kibocsátási határértékeinek megállapítása, a természetes vizek 

minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapítása 

kérdésében az alábbi adatokat, információkat szolgáltatja: 

Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények 

védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint érvényes és jogerős határozattal kijelölt 

vízbázist nem érint. 

Tárgyi terület szennyeződésérzékenysége a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. §-a és a 2. számú 

melléklete szerint, a 7. § (4) pontjában meghatározott 1:100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép 

alapján: érzékeny terület. 

 

A Ráckevei (Soroksári) Dunára (a továbbiakban: RSD) vonatkozó parti sávot a nagyvízi meder, a parti sáv, 

a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók 
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esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 

83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet] határozza meg. 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 24. § (6) bekezdés szerint a parti 

sávban és védősávban, valamint a rendszeresen víz alá kerülő területeken építmény a meder 

tulajdonosának, illetve kezelőjének hozzájárulásával helyezhető el. 

Az RSD vízminőségét potenciálisan befolyásoló szennyvíztisztító telepek: 

Budapest Dél-Pest szennyvíztisztító telep, 

Dunaharaszti szennyvíztisztító telep, 

Dunavarsányi szennyvíztisztító telep, 

Kiskunlacházai szennyvíztisztító telep. 

A felszíni vízbe történő kibocsátásokat a felszíni vizek védelméről szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 

[a továbbiakban: 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] szabályozza, a felszíni vízbe vezetés határértékeit a 

vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet tartalmazza.  

Az úgynevezett feltáró és operatív monitoring programokra vonatkozó előírások (mintavételi helyek, 

vizsgálandó jellemzők, mérési gyakoriság stb.) a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének 

szabályairól szóló 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendeletben találhatók. 

A felszíni víz szennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló 10/2010. (VIII. 18.) 

VM rendelet 2. melléklete tartalmazza a vizekre vonatkozó (állóvizek ökológiai állapotát befolyásoló, víztest 

típus csoportonként megállapított) típus-specifikus vízminőségi határértékeket. 

Valamennyi tevékenység során figyelemmel kell lenni a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek 

elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. 

(IV. 29.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet] foglalt előírásokra. 

A hatósági döntéshozatal a Vgtv., a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a 147/2010. (IV. 29.) Korm. 

rendelet, a 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. 

(V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] figyelembe vételével történt. 

Jelen döntés az Ákr. 55. § -án alapul. 

Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 13. táblázata állapítja meg. 

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki. 

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi 

igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2 

pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja 

szabályozza.” 

 

Fentiek, valamint a rendelkezésre álló információk alapján a BFKH rendelkező részben foglaltak 

szerint állapította meg a természetes fürdővíz profilját és az esedékes következő felülvizsgálat 

várható időpontját. 

 

Jelen ügyben a BFKH hatósági jogkörét az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. 

évi XI. törvény 4. § (1) bekezdés d) pontja, hatáskörét a Rendelet 6. § (1) bekezdése, illetékességét a 

fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai 

ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet 3. § (1) bekezdése állapítja meg. 

 

A jogorvoslat lehetőségéről szóló tájékoztatást a BFKH az Ákr. 112. § és 114. §-ai, valamint a közigazgatási 

perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) 

bekezdése, 37. §-a és a 39. § (1) bekezdése alapján adta. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó 

előírásokról a Kp. 77. § (1)-(2) bekezdései rendelkeznek. 

 

A kereset elektronikus úton történő benyújtásáról – a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 

608. § (1) bekezdése alapján – az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 
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szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 2. § (1) bekezdése és 9. § (1) bekezdés a) pont 

aa) alpontja, valamint ugyanezen bekezdés b) pontja rendelkezik. 

 

A Bíróság illetékességét a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének 

meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete határozza meg. 

 

A döntést a BFKH – az Ákr. 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének megfelelően – a hivatkozott 

jogszabályhelyek alapján hozta meg. 

 

A BFKH jelen iratot az Eüsztv. 9. § (1) bekezdésére tekintettel elektronikus úton közli az Ügyféllel és felhívja 

a figyelmet arra, hogy a BFKH-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani (szervezetnév: 

BFKHNSZSZ, KRID azonosító kód: 427094958).  

 

A véglegességre vonatkozóan az Ákr. 82. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel adott tájékoztatást a 

BFKH.   

 

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint 

 

dr. Sára Botond 

kormánymegbízott megbízásából 

 

 

 Dr. Kelemen Erzsébet 

 helyettes fővárosi és megyei tisztifőorvos 
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A határozatot kapják: 

 

1. Ráckevei Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft. (Ügyfél) – Hivatali Kapu 

2. Irattár 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály – Hivatali Kapu 

2. Ráckeve Város Önkormányzata (Jegyző) – Hivatali Kapu 

3. Pest Megyei Kormányhivatal Szigetszentmiklósi Járási Hivatala – Hivatali Kapu 

4. Pest Megyei Kormányhivatal Szigetszentmiklósi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály – Hivatali Kapu 

5. Nemzeti Népegészségügyi Központ – Hivatali Kapu 

6. Nemzeti Népegészségügyi Központ Közegészségügyi Főosztály (kozegeszseg@nnk.gov.hu) 

7. Nemzeti Népegészségügyi Központ Közegészségügyi Laboratóriumi Főosztály (vizminoseg@nnk.gov.hu)  
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1. sz. melléklet a BP/PNEF-TKI/1215-5/2021. iktatószámú határozathoz 

 

 

Vadkacsa Szabadstrand 


