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H A T Á R O Z A T  
 

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, mint 
népegészségügyi feladat- és hatáskörben eljáró hatóság nevében a fürdővízprofil 
felülvizsgálatára, frissítésére irányuló hivatalból indított közigazgatási hatósági 
eljárásban az FCJ Invest Kft. (6750 Algyő, Bartók Béla u. 42. Fsz. 1.) üzemeltetése alatt 
álló Sun City Szabadidőközpont (6800 Hódmezővásárhely – Kopáncs, külterület 
01633/10. hrsz.) 

 
fürdővízprofilját a lefolytatott felülvizsgálat és értékelés után az alábbiak szerint 

frissíti: 
 

1. A fürdővíz neve: Sun City Szabadidőközpont 

2. A fürdővíz rövid neve: Sun City 

3. A fürdővíz azonosító jele: HUBW_00617 

4. Az ellenőrzési (monitoring) pont elhelyezkedése: N 46.383522 E 20.272727 

5. Az illetékes hatóság megnevezése: 

a) Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  
(6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.) 

b) Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi 
Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6728 Szeged, Napos út 4.) 

6. Az illetékes hatóság elérhetősége: 

a) +36 (62) 681-700; Hivatali kapu: Hivatal rövid neve – CSMKHNSZ; Hivatal 
KRID azonosító – 304912355; nefo@csongrad.gov.hu; www.csmkh.hu 

b) +36 (62) 549-340; Hivatali kapu: Hivatal rövid neve – CSONGRADVH; Hivatal 
KRID azonosító – 126299978; vizugy.csongrad@katved.gov.hu; 
www.csongrad.katasztrofavedelem.hu 

7. A fürdővíz aktuális osztályozása: Jó. 

8. A fürdővíz profil soron következő felülvizsgálata: 2024 év. 

 

mailto:nefo@csongrad.gov.hu
http://www.csmkh.hu/
mailto:vizugy.csongrad@katved.gov.hu
http://www.csongrad.katasztrofavedelem.hu/
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9. A felülvizsgálat indoka: A 2019. évi osztályba sorolás alapján a Sun City 
Szabadidőközpont a Nemzeti Népegészségügyi Központ (1097 Budapest, Albert 
Flórián út 2-6. – www.nnk.gov.hu) fürdővíz osztályozása szerint „jó” minősítési 
kategóriába került, így a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, 
valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 
78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5. 
mellékletében foglaltak szerint a fürdővíz profilját legalább négyévente 
szükséges felülvizsgálni, illetve frissíteni. 

10. Tagállam: Magyarország 

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

12. Település megnevezése: Hódmezővásárhely 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (6800 
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.) 

+36 (62) 530-100; info@hodmezovasarhely.hu; www.hodmezovasarhely.hu  

13. A víz földrajzi neve: - 

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 Sun City Szabadidőközpont 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 Sun City Szabadidőközpont egy 
felhagyott anyagnyerő helyen a talajvízszint alá történő leművelés során 
kialakult tavak területén került kialakításra, így rövid távú szennyezési esemény 
a területén nem értelmezhető. 

16. Egyéb a fürdővízprofil felülvizsgálata, frissítése 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-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-
helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6728 Szeged, Napos út 
4.) szakhatóságként járt el és a 35600/3609/2020.ált. ügyirat azonosítóval ellátott 
szakhatósági állásfoglalásában az alábbiakat állapította meg: 
 
„A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 
Népegészségügyi Osztálya (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.) által hivatalból 
indított FCJ Invest Kft. (6750 Algyő. Bartók Béla u. 42. Fsz. 1.) üzemeltetése alatt álló 

http://www.nnk.gov.hu/
mailto:info@hodmezovasarhely.hu
http://www.hodmezovasarhely.hu/
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Sun City Szabadidőközpont (6800 Hódmezővásárhely-Kopáncs, 01633/10 hrsz.) 
fürdővízprofil felülvizsgálatára, frissítésére irányuló eljárásában a  
CS/NEF/1025-2/2020. számú megkeresésükre a Csongrád-Csanád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja: 
 
A fürdővíz profil felülvizsgálatához szakhatósági hozzájárulásomat - a  
35600/4162-2/2016. ált. (TVH-101776-2-1/2016.) számú állásfoglalásban foglaltak 
fenntartásával – megadom. 
A hivatkozott 35600/4162-2/2016. ált. (TVH-101776-2-1/2016.) számú állásfoglalás 
tartalma szerint: 
A fürdővíz profil megállapításához szakhatósági hozzájárulásomat megadom. 
 
Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. A 
szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló 2016. évi CL tv. (Ákr.) 55. § (4) bekezdése alapján az eljárást 
befejező döntés elleni jogorvoslat keretében lehet.” 
 
A vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése esetén egészségügyi bírság 
kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege esetenként harmincezer forint, 
legmagasabb összege pedig ötmillió forintig terjedhet és a bírság többszörös jogsértés 
esetén ismételten is kiszabható. 
 
Döntésem a közléssel végleges, ellene közigazgatási úton további jogorvoslatnak 
helye nincs. A döntést sérelmesnek tartó fél a döntés ellen közigazgatási pert 
indíthat. 
 
Az erre irányuló kereset a döntés közlésétől számított 30 (harminc) napon belül, a 
Szegedi Törvényszékhez címezve, a döntést hozó hatóságnál (a Csongrád-Csanád 
Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály – 6726 Szeged, Derkovits fasor 
7-11.) nyújtható be. 
 
A keresetlevélben meg kell jelölni a döntéssel okozott jogsérelmet, az annak alapjául 
szolgáló tények és bizonyítékok előadásával, és a bíróság döntésére irányuló 
határozott kérelmet. 
 
Gazdálkodó szervezet (ideértve az egyéni vállalkozót is), valamint a jogi 
képviselővel eljáró fél a keresetlevelet joghatályosan, kizárólag szabályszerűen 
előterjesztett elektronikus formában, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus 
úton (IKR rendszer útján: https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/) terjesztheti 
elő. 
 
Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott 
nyomtatványon is előterjesztheti. 
 

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/
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A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha azonban a felperes 
tárgyalás tartását kéri, úgy erről a keresetben kell nyilatkoznia. Ennek elmulasztása 
miatt igazolásnak nincs helye. 
 
A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000,- Ft, azonban a keresetre illetéket leróni 
nem kell, mert a közigazgatási bírósági eljárásban a felet tárgyi illeték-feljegyzési jog 
illeti meg. 
 
A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya. 

 
 

I N D O K O L Á S  
 

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya (a 
továbbiakban: Főosztály) 2020. szeptember 03-án hivatalból közigazgatási hatósági 
eljárást indított az FCJ Invest Kft. (6750 Algyő, Bartók Béla u. 42. Fsz. 1.) üzemeltetése 
alatt álló Sun City Szabadidőközpont (6800 Hódmezővásárhely – Kopáncs, külterület 
01633/10. hrsz.) fürdővízprofil felülvizsgálatára, frissítésére ügyében. 
 
A Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében foglalt előírások alapján a népegészségügyi 
feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal – hivatalból indított 
eljárásban – a Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján megállapított fürdővíz 
profilját rendszeresen felülvizsgálja, frissíti a Korm. rendelet 5. mellékletében foglalat 
előírásoknak megfelelően. 
 
A Korm. rendelet 5. számú mellékletének 1. pontjában foglaltak szerint a 
fürdővízprofilnak tartalmaznia kell: 

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; 

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, 
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 a rövid távú szennyezési esemény alatt foganatosított 
minőségfelügyeleti intézkedéseket, és az ilyen tevékenységekért felelős 
testületeknek az azonosító és részletes kapcsolat-felvételi adatait; 

f) az ellenőrzési pont elhelyezkedését. 
 
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 

Felülvizsgálati 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 felülvizsgáltnak 
le kell fednie a Korm. rendelet 5. melléklet 1. pontban említett összes szempontot. 
 
A Korm. rendelet 5. számú mellékletének 3. pontjában foglaltak alapján, 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 2019. évi osztályba sorolása a 2016-2019. évek fürdővíz vizsgálati 
eredményei alapján történt meg. 
 
A jelen hivatalból indított közigazgatási hatósági eljárásban a Sun City 
Szabadidőközpont fürdővízprofil felülvizsgálata, frissítése lefedte a Korm. rendelet 
5. számú mellékletének 1. pontjában felsorolt tartalmi követelményeket. 
 
A Főosztály az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 
továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel megkereste az 
egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 
kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. 
melléklet 13. címének Népegészségügyi ügyek 10. pontja alapján a területi 
vízvédelmi hatóságot, a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályát, mint az 
ügyben érintett szakhatóságot. 
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A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi 
Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály a rendelkező részben ismertetett 
35600/3609/2020.ált. ügyirat azonosítóval ellátott szakhatósági állásfoglalását az 
alábbiakkal indokolta: 
 
„A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 
Népegészségügyi Osztálya (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.)  
CS/NEF/1025-2/2020. számú – 2020. szeptember 3. napján érkeztetett – ügyiratában, 
az általa hivatalból indított FCJ Invest Kft. (6750 Algyő. Bartók Béla u. 42. Fsz. 1.) 
üzemeltetése alatt álló Sun City Szabadidőközpont (6800 Hódmezővásárhely-
Kopáncs, 01633/10 hrsz.) fürdővízprofil felülvizsgálatára, frissítésére irányuló 
eljárásában a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot 
szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg. 
 
Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 
kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. mellékelt 13. táblázat  
10. pontja alapján a fürdővízprofil megállapítására, felülvizsgálatára és frissítésére 
irányuló eljárásban vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés a 
természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a 
lehetséges szennyezések megállapításának kérdése. 
 
A Sun City Szabadidőközpont (6800 Hódmezővásárhely-Kopáncs, 01633/10 hrsz.) 
fürdővízprofil megállapítására vonatkozó eljárásában hatóságom  
35600/4162-2/2016. ált. (TVH-101776-2-1/2016.) számon szakhatósági állásfoglalást 
adott. Fenti szakkérdések vizsgálata tekintetében megállapítottam, hogy az 
állásfoglalásban foglaltak módosítása nem indokolt. 
 
Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 
kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § bekezdés alapján 
hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól 
számított tizenöt napon belül köteles megadni. 
A szakhatósági megkeresés 2020. szeptember 03-án érkezett a hatóságra. A hatóság 
szakhatóság állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki. 
Jelen szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. §-a (1), (2) bekezdése alapján adtam ki. 
A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) 
bekezdése zárja ki. 
A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. sz. 
melléklet 11. pontja állapította meg. 
Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok 
alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet  
1. § (1) bekezdése, valamint 1. számú mellékletének 13. táblázat 10. pontjában 
foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki.” 
 
A Főosztály az Ákr. 25. § (1) b) pontja értelmében megkereste az Alsó-Tisza-vidéki 
Vízügyi Igazgatóságot (6720 Szeged, Stefánia 4.) tekintettel arra, hogy a jelen 
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hivatalból indított közigazgatási hatósági eljárásban a teljes körű elbírálhatósághoz 
térképekkel, adatokkal illetve információkkal rendelkezik. 
 
Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság a 2673-0003/2020 ügyiratszámú 
tájékoztatásában az alábbi információkat nyújtotta: 
 
„A Sun City Szabadidőközpont (6800 Hódmezővásárhely-Kopáncs, külterület 
1633/10. hrsz.) Szeged és Hódmezővásárhely között egy több, mint 16 hektáros 
területen helyezkedik el. 
A Sun City Szabadidőközpontot a 47. főút építése során anyagnyerő helyként 
létrejött tavak területrendezését követően alakították ki. 
A terület a 11.06. Mártély-Tisza-Maros-zugi belvízvédelmi szakaszon a 79. Tisza-
Maroszugi belvízvédelmi rendszer 79/3. Kopáncs-Kistiszai belvíz-öblözethez 
tartozik. Fő levezető csatornája a Kopáncs-Kis-tiszai-főcsatorna, de az öblözetek 
összekapcsolódása révén más irányú levezetés is lehetséges. 
A Szabadidőközpont a Gyúlói öntözőcsatorna, mint víztest (VOR kódja: AEP551) 
mellett helyezkedik el. Önálló vízgyűjtő területe nincs, vízpótlás talajvízből, ill. a 
Gyúlói öntözőcsatornából szivattyús átemeléssel biztosítható. A víztest ökológiai és 
kémiai állapota nem releváns. 
A Gyúlói öntözőcsatorna a Hódmezővásárhelyi öntözőrendszer része, a Nagyszigeti 
öntözőfürtöt látja el öntözővízzel. 
A strand vízmélységére valamint mederfenék jellemzésére vonatkozóan nem 
rendelkezünk adattal. 
 
A strandként funkcionáló tó Víz Keretirányelv szerinti adatai: 

 Vízgyűjtő kerület azonosítója:  HU1000 

 Vízgyűjtő kerület neve:   Danube 

 Részvízgyűjtő azonosítója:   AEP182 

 Részvízgyűjtő neve:   Tisza 

 Alegység neve:    Kurca 

 Alegység száma:    2-19 

 Víztest azonosítója:    AEP551 

 Víztest neve:     Gyúlói- csatorna” 
 
Jelen ügyben az ügyintézési határidő hatvan nap az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja 
alapján. 
 
A Főosztály a fentiekben részletezettek alapján a Sun City Szabadidőközpont 
fürdővízprofil felülvizsgálatára, frissítésére irányuló hivatalból indított közigazgatási 
hatósági eljárásában a felülvizsgálat és az értékelés nyomán a rendelkező részben 
foglaltak szerint a frissítést elvégezte és állapította meg a soron következő 
felülvizsgálat esedékességének időpontját. 
 
Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2020. november 01. 
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Kapják: 

1. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi 
Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6728 Szeged, Napos út 4. – 
Hivatali kapu KRID azonosító: 126299978) 

2. Nemzeti Népegészségügyi Központ (1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.) 
vizminoseg@nnk.gov.hu; kozegeszseg@nnk.gov.hu  

3. Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (6720 Szeged, Stefánia 4. – Hivatali 
kapu KRID azonosító: 616262175) 

4. FCJ Invest Kft. (6750 Algyő, Bartók Béla u. 42. Fsz. 1. – Cégkapu KRID 
azonosító: 13959179) 

5. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (6800 
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. – Hivatali kapu KRID azonosító: 
651294756) 

6. Irattár 
  

mailto:vizminoseg@nnk.gov.hu
mailto:kozegeszseg@nnk.gov.hu
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET 
 
1. A strand mederfenék jellemzése: A mederfenék teljes területe homokos. A 

strand medre minden év tavaszán átvizsgálásra kerül, hordaléktól és 
szennyeződésektől mentes. 

2. A strandhoz tartozó partszakasz talajának jellemzése: A strandhoz tartozó 
partszakasz kb. 1/3 – 2/3 arányban homokkal borított illetve füvesített, a 
gyalogutak térkövezettek. 

3. A víz elérhetősége: Könnyen megközelíthető a víz a homokos partról, enyhe lejtő 
vezet le a vízpartig. 

4. A strand hossza: 150 méter hosszan húzódik a partvonal. 

5. Kommunális infrastruktúra: Az ingatlan területén 6 db illemhelyiség blokk 
található, mely magába foglal 4 db piszoárt, 8 db férfi WC-t és 8 db női WC-t, 
valamint rendelkezésre áll egy mozgáskorlátozottaknak kialakított illemhelyiség 
is. Továbbá a kisgyermekes családokra gondolva egy illemhelyiség blokk 
területén rendelkezésre áll egy pelenkázóasztal is. A strand területén 22 db 
hulladékgyűjtő került kihelyezésre, a keletkező kommunális hulladékot 
konténerben gyűjtik, melyet a Hódmezővásárhelyi Köztisztasági Nonprofit Kft. 
szállít el. Az ingatlanon keletkező szennyvíz egy zárt szennyvízgyűjtőbe kerül, 
melynek rendszeres ürítése szerződés alapján biztosított, Arany János egyéni 
vállalkozó által. 

6. Kereskedelmi infrastruktúra: A strand területén jelenleg 1 db melegkonyhás 
vendéglátóhely, 1 db büfé illetve 1 db grillterasz üzemel. A vásárlói elégedettség 
növelése és a kiszolgálás idejének gyorsítása végett folyamatban van egy második 
büfé egység kialakítása is. 

7. Kiegészítő rekreációs infrastruktúra: A strand területén 1 db lábtenisz pálya,  
3 db strandröplabda-pálya, 1 db füves futballpálya, 1 db strandfoci pálya 
található valamint jetski- és wakeboard pálya, gyermekjátszótér, sarazó medence, 
gyermekek részére 2 db vízicsúszda és egy felnőtt felügyelettel ellátott játszóház. 
A vendégházakban 60 fő elszállásolására van lehetőség valamint a kisház és a 
vadászház ünnepségek, egyéb események lebonyolítására is alkalmas. A jetski 
pálya homokos partján pedig sütögető hely került kialakításra. 

8. Állatok beengedésének lehetősége: Állatokat a strand területére bevinni tilos, 
kivéve a vakvezető kutyát és az őrkutyát. 

9. A fürdőzők maximális létszáma: Az üzemeltetési szabályzat alapján egyidejűleg 
300 fő, a fürdőzők maximális létszáma napi szinten 1000 fő. 

10. Átlagos évi csapadékmennyiség: évi csapadékösszeg: 500 – 580 mm (forrás: 
www.vizugy.hu)  

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

12. A legszárazabb hónap megnevezése: február (forrás: www.met.hu)  

13. Vízgyűjtő – kerület azonosítója: HU1000 (forrás: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi 
Igazgatóság) 

http://www.vizugy.hu/
http://www.met.hu/
http://www.met.hu/
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14. Vízgyűjtő – kerület neve: Danube (forrás: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság) 

15. Részvízgyűjtő – kerület azonosítója: AEP182 (forrás: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi 
Igazgatóság) 

16. Részvízgyűjtő – kerület neve: Tisza (forrás: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság) 

17. A víztest azonosítója: AEP551 (forrás: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság) 

18. A víztest neve: Gyúlói-csatorna (forrás: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság) 

19. Nemzeti víz azonosító: – 

20. Nemzeti víz – megnevezés: – 

21. A víz hőmérséklete: Minimum 19 ºC, Maximum 28 ºC, Medián 24 ºC. 

22. A strand vízmélység profilja: A vízmélység a fürdővíz területén átlagosan  
170 cm, a gyermekek részére kialakított strandterületen pedig a víz 50 cm 
mélységű. 
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23. Országon belüli elhelyezkedés: 

 

(forrás: http://brody-ajka.sulinet.hu)  

 

http://brody-ajka.sulinet.hu/
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24. A fürdővíz helyszínrajza: 

 

 

 

 

 

 

 

(forrás: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság) 

 

25.  A fürdővíz térképe: 

 

 

 

 

 

 

(forrás: www.google.com/maps) 

 

http://www.google.com/maps
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26. A fürdővíz légi fényképe: 

 

 
 

(forrás: www.google.com/maps) 

 

27. Vízgyűjtő terület: 

 

 
 

(forrás: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság) 

 

http://www.google.com/maps
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28. A strand fényképfelvételei: 

 

 

 

1. kép 

 

 

 

2. kép 

 



 16 

 

 

3. kép 

 

 

4. kép 
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5. kép 

 

 

 

6. kép 
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29. A víztest ökológiai és kémiai állapota: 

 

 

 

(forrás: www.vizugy.hu) 

 

 

 

http://www.vizugy.hu/




A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató –elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató az Ügyfélkapu azonosítási szolgáltatást vette igénybe annak megállapítására, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum DÓCZI BRIGITTA ügyféltől származik.


Azonosítás időpontja: 2020.10.30. 11.33.03


Az ügyfélhez kapcsolódó további adatok:


E-mail: doczi.brigitta@csongrad.gov.hu


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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