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  Ikt. szám: BK/NEF/1276-19/2022. 
 Ügyintéző: Szilágyiné Tóth Éva  
 Telefon: +36 76 896-313 
 
Tárgy: Fürdővízprofil felülvizsgálat 
 

HATÁROZAT 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya (a továbbiakban: 
Főosztály) a fürdővízprofil felülvizsgálatára irányuló hivatalból indított eljárásában 
Kunfehértó Tófürdő fürdővízprofil felülvizsgálat keretében a fürdővízprofil 
megállapítására  

az alábbi határozatot hozom:  
 

1) A fürdővíz neve: Kunfehértó tófürdő  
2) A fürdővíz rövid neve: Kunfehértó Strand 

3) A fürdővíz azonosító jele: HUBW 00307 

4) Az ellenőrzési (monitoring) pont elhelyezkedése: N 46.3772 E 19.3970 

5) Az illetékes hatóság megnevezése:  
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 
6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32. 
+36 76 896-300; nepegeszsegugy@bacs.gov.hu  
Hivatali kapu azonosító: 312011757 

Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-
helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály  
(6728 Szeged, Napos út 4.) 
+36 62 549-340; vizugy.csongrad@katved.gov.hu 
Hivatali kapu azonosító: 109255138 

6) A fürdővíz aktuális osztályozása: JÓ 

7) A fürdővízprofil soron következő felülvizsgálata: „a természetes fürdővizek minőségi 
követelményeiről, valamint a természetes fürdőhely kijelöléséről és üzemeltetéséről” 
szóló 78/2008.(IV.3.) Korm. 5. melléklet 2 pontja alapján 4 évente. 

8)  A felülvizsgálat indoka: A fürdővíz osztályozása kiváló minősítésből jóra változott, 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 felülvizsgálni, illetve frissíteni 
szükséges. 

9) Tagállam: Magyarország 

10)  Régió / megye: Dél-alföldi Régió/ Bács-Kiskun megye 

11)  Település megnevezése: Kunfehértó 

12)  A víz földrajzi neve: Kunfehértói-tó 

13) A fürdővíz, illetve a fürdővíz vízgyűjtő területére vonatkozó adatok: 
A Kunfehértó Tófürdő a Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv szerint nem kijelölt víztest, 
magán- vagy önkormányzati tulajdonban van, mesterséges vízgyűjtővel rendelkezik, 
melyről nincsenek felméréseink.  
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14) A cianobaktérium és makrofiton szaporodási potenciáljának értékelése: 
Eddigi tapasztalatok alapján a cianobaktériumok és makrofiták túlburjánzása a 
víztest jellegéből adódóan nem jellemző, rendszeresen fellépő egészségkárosító hatás 
ilyen okból nem valószínűsíthető.  

A cianobaktérium és makrofiton szaporodási potenciáljára vonatkozóan nem állnak 
rendelkezésünkre mérési adatok. 

15) Rövidtávú szennyezés veszélyének fennállása: 
Rövid távú szennyezés veszélye nem áll fenn. 

16) Azon szennyezési okok, szennyezési források meghatározása és értékelése, amelyek a 
fürdővizekre hatással lehetnek és károsíthatják a fürdőzők egészségét: 
A vízgyűjtő területen potenciális szennyező forrás nincs. 

17) Az egyéb, a fürdővízprofil megállapítása szempontjából fontos információkat és 
térképeket a jelen határozat 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

Az ügyben a Csongrád- Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-
helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6728 Szeged, Napos út 4.) 
szakhatóságként járt el, a 35600/3487-1/2022.ált számú állásfoglalásában a  

fürdővízprofil frissítéséhez szakhatósági hozzájárulásomat megadta. 
 

E határozat a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton nincs helye 
jogorvoslatnak, azonban jogszabálysértésre hivatkozással a Szegedi Törvényszéktől (6720 
Szeged, Széchenyi tér 4.) felülvizsgálatát lehet kérni. A keresetlevelet a vitatott közigazgatási 
cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell az elsőfokon eljárt közigazgatási 
szervhez (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 6000 Kecskemét, 
Nagykőrösi u. 32.) benyújtani.  
A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag 
elektronikus úton, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu honlapon keresztül elektronikus 
űrlap használatával nyújthatja be. 
A határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30.000 forint.  
A keresetet indító felet tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg. A bíróság a pert tárgyaláson 
kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását 
az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ha a bíróság a jogsértést megállapítja, a közigazgatási 
cselekményt megváltoztatja, megsemmisíti, hatályon kívül helyezi, szükség esetén a 
közigazgatási cselekmény megsemmisítése, hatályon kívül helyezése mellett a közigazgatási 
szervet új eljárásra kötelezi. 
 

INDOKOLÁS 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 2022. 07. 27-én 
hivatalból eljárást indított a Kunfehértó Tófürdő fürdővízprofil felülvizsgálata ügyében. A 
1331-4/2011. sz. fürdővízprofil megállapítására vonatkozó határozat felülvizsgálata és 
frissítés vált szükségessé „a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a 
természetes fürdőhely kijelöléséről és üzemeltetéséről” szóló 78/2008.(IV.3.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Korm. rendelet) 5. mellékletében foglalt határidők figyelembevételével, mivel 
a fürdővíz minősítése „kiválóból” „jóra” módosult. 
A 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 
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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:  „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 általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban Ákr.) 55. § (1) 
bekezdése úgy rendelkezik, hogy a törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló 
kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre 
jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben és 
határidőben más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) kötelező állásfoglalását kell 
beszereznie. 
Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről 
szóló531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletének népegészségügyi ügyekre 
vonatkozó 13. részének 10. pontja szerint a fürdővízprofil megállapítására, felülvizsgálatára 
és frissítésére irányuló, valamint a vízminőség romlása esetén lefolytatott közigazgatási 
hatósági eljárásban „a természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a 
lehetséges szennyezések megállapítása” mint szakkérdés tekintetében az első fokon eljáró 
szakhatóság a területi vízvédelmi hatóság. 
A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése állapítja meg, hogy 
területi vízügyi hatóságként, továbbá területi vízvédelmi hatóságként főszabály szerint első 
fokon mely hatóságok járnak el. A Korm. rendelet 2. melléklet 11. pont pontja pedig a 
Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot jelöli ki első fokon eljáró 
területi vízvédelmi hatóságként. 
A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály a rendelkező részben ismertetett szakhatósági 
állásfoglalásában az alábbiakat állapította meg: 
„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály (6000 
Kecskemét, Nagykőrösi út 32.) BK/NEF/1276-15/2022. számú – 2022. július 28. napján érkeztetett – 
ügyiratában, az általa hivatalból indított FEHÉRTÓ Non-profit Kft. (6413 Kunfehértó, Tábor u. 27.) 
üzemeltetése alatt álló Kunfehértó Tófürdő fürdővízprofil frissítésére irányuló eljárásában a Csongrád-
Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste 
meg. 
A Kunfehértó Tófürdő a Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv szerint nem kijelölt víztest, magán- vagy 
önkormányzati tulajdonban van, mesterséges vízgyűjtővel rendelkezik, melyről nincsenek 
felméréseink. A víztestről a tulajdonos és az üzemeltetők rendelkeznek adatokkal, ezért a vízgyűjtő 
terület lehatárolását nem áll módunkban elvégezni. 
Hatóságunk a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek 
kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet szerinti fürdővíprofil 
megállapítással/felülvizsgálattal kapcsolatban felvetett kérdésekre nem rendelkezik információvak. 
Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet2. § alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés 
beérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül köteles megadni. 
A szakhatósági megkeresés 2022. július 28-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. 
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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.” 

 
Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint állapítottam meg a Kunfehértó 
Tófürdő fürdővíz profilját és a következő felülvizsgálat esedékességének időpontját.  
Határozatomat az Ákr.80. § (1) bekezdésére való hivatkozással hoztam, a döntés tartalmi 
elemei az Ákr. 81. §-án alapul. 
A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr.114. § (1) bekezdésén, 116. § (4) bekezdés a) 
pontján, továbbá „a közigazgatási perrendtartásról” szóló 2017. évi I. törvény 39. §-án, 12. § (1) 
bekezdésén alapul. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban az elektronikus ügyintézés és a 
bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 2. § (1) bekezdése, 3. 
§ (1) bekezdése, 8. § (1) bekezdése, 9. § (1) bekezdés a) pontja alapján adtam tájékoztatást. A 
bírósági felülvizsgálat eljárási illeték mértékét „az illetékekről” szóló 1990. évi XCIII. törvény 
45/A. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg. 
Jelen ügyben az ügyintézési határidő teljes eljárásban 60 nap az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) 
pontja alapján, mely határidő megtartásra került. 
Hatáskörömet a Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése, valamint 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 
2. § (1) bekezdés b) pontja állapítja meg, illetékességemet a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) 
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése határozza meg. 

Kecskemét, 2022. augusztus 29.    

            Kovács Ernő 
             főispán 
           nevében és megbízásából 

 
 

                                                                                  Dr. Balogh Melinda 
                                                                                 főosztályvezető 

                                                                                   megyei tisztifőorvos 
 

Kapják: 

1. FEHÉRTÓ Non-profit Kft.. Cégkapu 
2. Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Hivatali kapu) 
3. Irattár 
4. Nemzeti Népegészségügyi Központ kozegeszseg@nnk.gov.hu; vizminoseg@nnk.gov.hu 
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

 

 

 

 

 

KUNFEHÉRTÓ TÓFÜRDŐ 

FÜRDŐVÍZPROFIL 

2022. 
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A strand mederfenék jellemzése: Homokos, lankás, folyamatosan mélyülő 

A strandhoz tartozó partszakasz talajának jellemzése: Homokos és gyepszőnyeggel borított 

A víz elérhetősége: Térköves és fűvel borított részeken keresztül 

A strand hossza: 150 méter 

Kommunális infrastruktúra: Nemenként elkülönítve illemhelyek kézmosási lehetőséggel, 
öltözőfülkék, szabadtéri zuhanyozók, ivóvízvételi lehetőség biztosított. A vízellátás hálózati, 
a kommunális szennyvizet zárt aknákba vezetik. 

Kereskedelmi infrastruktúra: Több melegkonyhás vendéglátóhely és büfé üzemel a 
strandon. 

Kiegészítő rekreációs infrastruktúra: Csúszda, vizibicikli kölcsönzés, játszótér és 
sportpályák kialakítottak. 

Állatok beengedésének lehetősége: Állatokat a strand területére bevinni tilos, kivéve a 
vakvezető kutyát. 

A fürdőzők maximális létszáma: 3800 fő. 

Átlagos évi csapadékmennyiség: évi csapadékösszeg: 500-550 mm (forrás: www.met.hu)  

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

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

Vízgyűjtő – kerület azonosítója: HU1000 

Vízgyűjtő – kerület neve: Danube 

Részvízgyűjtő – kerület azonosítója: HUAEP182 

Részvízgyűjtő – kerület neve: Tisza 

A víztest azonosítója: - 

A víztest neve: - 

Nemzeti víz azonosító: AIR655 

Nemzeti víz – megnevezés: Kun-Fehér-tó 

A víz hőmérséklete: Minimum 16 ºC, Maximum 28 ºC, Medián 22 ºC. 

A strand vízmélység profilja: A vízmélység a parthoz közeli részeken 0,5m, a legmélyebb 
területeken 2 m, az átlagos vízmélység 1 m. 

Országon belüli elhelyezkedés: 

 

 

 

 

 

 

 



7 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 
6000 Kecskemét Nagykőrösi utca 32. 

76/896-300,  nepegeszsegugy@bacs.gov.hu 
Hivatali kapu:BKMKHNSZ; Kridkódunk:312011757 

A fürdővíz térképe:  

 

A strand fényképfelvételei: 
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