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HATÁROZAT 

 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya a fürdővízprofil 

felülvizsgálatára irányuló hivatalból indított eljárásában Rakamaz településen a Tisza folyón található 

Szabadstrand (fürdőhely) 

 

fürd ővíz profilját az alábbiak szerint 2021. május 17-én  felülvizsgálja: 

 

1. A fürdővíz neve: Rakamaz Szabadstrand 

2. A fürdővíz rövid neve: Rakamaz Szabadstrand 

3. A fürdővíz azonosító jele: HUBW 01608 

4. Az ellenőrzési (monitoring) pont elhelyezkedése: Ész: 48.1154 Kh: 21.4190 

5. Az illetékes hatóságok megnevezése és elérhetősége:  

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegé szségügyi F őosztály 

4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.  

Tel.: 42/501-008 

email cím: nepegeszsegugy@szabolcs.gov.hu 

 

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

4027 Debrecen, Böszörményi u. 46-56. 

Tel.: 52/511-000 

email cím: hajdu.titkarsag@katved.gov.hu 

 

6. A fürdővíz aktuális osztályozása: Tűrhető 

7. A fürdővíz profil soron következő felülvizsgálata: 2024.05.17. 

8. A felülvizsgálat indoka: 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 5. melléklet 2. és 3. pontja  

9. Tagállam: Magyarország 

10. Megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg  

11. Település megnevezése: Rakamaz 

12. A víz földrajzi neve: Tisza Belfő-csatornától Keleti-főcsatornáig 
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13. A fürdővíz, továbbá az érintett fürdővíz vízgyűjtő területére eső, esetleges szennyezés forrását 

képező egyéb felszíni vizek fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzői, illetve azon szennyezési okok, 

szennyezési források, amelyek a fürdővizekre hatással lehetnek: 

 

Hidrológiai, földrajzi adottságok:  

 

Vízgyűjtő-gazdálkodási szempontból a szabadstrand területe a Tisza részvízgyűjtőn belül a 2-7 

„Hernád, Takta” tervezési alegységen helyezkedik el. 

 

A 1155/2016. (III.31.) Kormány határozatban elfogadott „Magyarország felülvizsgált, 2015. évi 

vízgyűjtő-gazdálkodási terve” alapján arakamazi szabad strandhoz tartozó „Tisza Belfő-csatornától 

Keleti-főcsatornáig” néven azonosítottvízfolyás víztest, az országos besorolás szerint állandó 

vízjárású. 

 

A vízfolyás víztestre jellemző adatokat a következő táblázat tartalmazza: 

 
Víztest 
VOR 

Víztest neve 
Víztest 

kategóriája 
Ökológiai 
minősítés 

Ökológiai 
célkit űzés 

Ökológiai célkit űzés 
teljesítésének éve 

Kémiai 
állapot 

Kémiai 
célkit űzés 

Kémiai célkit űzés 
teljesítésének éve 

AEQ058 
Tisza Belfő-

csatornától Keleti 
főcsatornáig 

természetes mérsékelt 
A jó állapot 
elérendő 

2027 Nem jó 
A jó állapot 
elérendő 

2027 

 

Arakamazi szabad strandhoz tartozó „Tisza Belfő-csatornától Keleti-főcsatornáig” néven 

azonosítottvízfolyás víztest minősítése a 1155/2016. (III.31.) Kormányhatározatban elfogadott 

„Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási terve” alapján az alábbi: 

 
Víztest VOR Víztest neve Víztest kategóriája 

EMVA és VKJ szerinti mennyiségi 
állapot 

AEQ058 Tisza Belfő-csatornától Keleti főcsatornáig folyó jónál nem rosszabb 

 

A víztest állapota, a jelentős vízgazdálkodási problémák, a környezeti célkitűzések, a műszakilag 

lehetséges intézkedések mind függenek az ökorégió, Magyarország és a szomszédos országok 

vízgazdálkodási gyakorlatától. 

 

Folyógazdálkodási szakfeladatok ellátása érdekében a Tisza folyó mindenkori partélétől számított 

10-10 m szélességű parti sávot a „a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által 

veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi 

mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról” szóló 83/2014. 

(III.14.) Korm. rendelet alapján szabadon kell hagyni. 

 

Földrajzi jellemzők: 

 

A Belfő-csatorna vízgyűjtő területe sík jellegű, de nagyon változatos talaj és terepviszonyok 

jellemzik. A Tisza menti területek kis esésűek, a Rakamazi-fennsík jellemzője a Nyírséghez 

szorosan kapcsolódó hordalékkúp síkság. 
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Vízrajzi állomások: 

 

Igazgatóságunk több felszíni vízrajzi állomást üzemeltet a Tisza vízfolyás érintett szakaszán. A 

rakamaziszabadstrand esetében releváns vízrajzi állomások: 

001719 Tokaj,  

001720 Tiszalök-felső,  

001721 Tiszalök-alsó,  

001722 Tiszapalkonya,  

001723 Tiszakeszi,  

192616 Tiszadob. 

A vízrajzi adatokat Tisza folyó víztestre vonatkozóan a melléklet excel táblázat foglalja össze. 

 

A Tisza folyó ezen szakaszának vízszintjét az év legnagyobb részében a Tiszalöki duzzasztómű 

üzemállapota határozza meg. Általánosságban elmondható, hogy duzzasztás mellett Tiszalök-felső 

vízmércéjének vízállása nagyrészt 450-460 cm között mozog, ami 93,83-93,93 mBf. vízszintet 

jelent. 

 

Mivel a tiszalökifelvízi és a tokaji vízmérce "0" pontja gyakorlatilag azonos magasságban van, ezért 

a kisvizes időszakokban a két vízmércén csaknem megegyező vízállással és vízszinttel lehet 

számolni. 

 

A vízhozam növekedésével megnő a vízszintesés, és a vízhozam nagyságának függvényében a 

tokaji vízmérce vízállása egyre nagyobb mértékben meghaladja a tiszalökifelvízi vízállást. 

 

Árhullámok esetén előfordulhat, hogy a duzzasztás átmeneti szüneteltetésekor a tokaji vízmérce 

vízállása rövid ideig 450 cm alá csökken, de ez az állapot csak nagyon rövid ideig állhat fenn. 

 

Összességében elmondható, hogy a tokaji vízmérce vízállásának minimuma gyakorlatilag egész 

évben 450 cm (93,83 mBf) környezetében van. 

 

Amennyiben Tiszalöknél a 450 cm-es, vagy azt kissé (10-20 cm-rel) meghaladó vízállás, ill. 

duzzasztási szint fennáll, úgy a természetes vizű fürdőhelyen a tokaji vízmércén leolvasott 520 cm-

es vízállásig (94,53 mBf) javasoljuk a fürdőzést. 

 

Amennyiben Tiszalökön nincs duzzasztás, úgy Tokajnál az 520 cm-től alacsonyabb vízszintek 

esetén is jelentősen nőhet a vízsebesség, veszélyesebbé válik a fürdőzés, ezért azt - ilyen 

duzzasztásmentes időszakban - nem javasoljuk. 

 

A hajózási jelzések úszó jeleinek kitűzése a Tokaji vízmércén mért 800 cm szintig történik, amely 

egyben III. fokú árvízszint.  
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Szennyezési okok, szennyezési források:  

 

A Tiszán az uszadékok mennyiségének növekedése, ill. a legnagyobb uszadék szállítás általában 

az árhullámok áradó ágához kapcsolódik. 

 

Ettől függetlenül uszadékok megjelenése - a Tisza és a Bodrog bármely mellékvizén kialakult 

árhullámot követően - az év bármely időszakában előfordulhat, akár olyan módon is, hogy az 

árhullám a fürdőhelyen nem okoz számottevő vízszintemelkedést. 

 

A felszínen úszó tárgyak legtöbbször a folyó legnagyobb sebességű vonalában, a sodorvonalban 

haladnak. 

 

Mivel a Tisza fürdőhelyhez közeli szakasza egyenes és viszonylag egyenletes sebesség eloszlású, 

általában duzzasztott víztér, ezért az uszadék a partokhoz közeli területeken is megjelenhet. 

 

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján – az uszadék mellett – a vízszint emelkedésével a Tisza hazai 

szakaszán kommunális hulladék leúszásával is számolni kell, amit a külföldi vízgyűjtőkön a part 

mentén illegálisan elhelyezett hulladékok bemosódása okoz.  

 

A fentiek értelmében a fürdőhely üzemeltetése során a folyó vízszintjének és vízhozamának 

változását, az esetlegesen leúszó kommunális szennyezés és katré mennyiségét folyamatosan 

figyelemmel kell követni a szükséges intézkedések kellő időben történő elvégzése érdekében. 

 

A rakamazi szabad strandhoz tartozó Tisza vízfolyás víztest érintett szelvénye feletti szakaszon 

releváns távolságban az alábbi szennyvíztisztító telepek üzemelnek: 

 

Kenézlői szennyvíztisztító telep 

Kapacitása: 550 m3/d 

Tisztított szennyvíz bevezetésének helye: Tisza 559,710 fkm 

A bevezetés helyének a rakamazi szabad strandtól mért távolsága: ~15 km 

 

Cigándi szennyvíztisztító telep 

Kapacitása: 618 m3/d 

Tisztított szennyvíz bevezetésének helye: Tisza 587,155 fkm 

A bevezetés helyének a rakamazi szabad strandtól mért távolsága: ~ 45 km 

 

Sárospataki szennyvíztisztító telep 

Kapacitása: 4500 m3/d 

Tisztított szennyvíz bevezetésének helye: Bodrog 35,240 fkm 

A bevezetés helyének a rakamazi szabad strandtól mért távolsága: ~ 35 km 

 

A 1155/2016. (III.31.) Kormányhatározatban elfogadott „Magyarország felülvizsgált, 2015. évi 

vízgyűjtő-gazdálkodási terve” alapján a kenézlői, a cigándi és a sárospataki szennyvíztisztító 

telepek tápanyag- és szervesanyag terhelésének hatása a befogadókra nem jelentős. 
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14. A cianobaktérium és makrofiton jelenéte miatt negatív irányú vízminőség változás nem 

valószínűsíthető. 

15. Rövid távú szennyezés kialakulása a fürdőhely esetében a Tisza folyón levonuló nyári árhullámok, 

és az árhullámokkal (jellemzően külföldről) érkező szerves és szervetlen szennyező anyagok, 

valamint a Bodrog folyón érkező esetleges szennyezések miatt nem zárható ki. 

 

A fürdővízprofilokat a Korm. rendelet 5. mellékletében előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell 

vizsgálni és frissíteni kell. 

 

A hatósági eljárásban a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  (4027 Debrecen, 

Böszörményi u. 46-56.) szakhatóságként járt el, és a 35900/2251-2/2021.ált számú szakhatósági 

állásfoglalásában feltétel nélkül hozzájárult a fürd ővízprofil felülvizsgálatához . 

 

A határozatot sérelmező ügyfél jogszabálysértésre hivatkozással, a határozat közlésétől számított 30 

napon belül közigazgatási pert indíthat. A keresetlevelet a Debreceni Törvényszékhez címezve (cím: 

4025 Debrecen, Széchenyi u. 9.), a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

Főosztályhoz (4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.) kell benyújtani. 

 

A keresetlevelet az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 9.§ (1) bekezdése szerinti felperes és jogi 

képviselő kizárólag elektronikus úton, a jogszabályban meghatározott módon terjesztheti elő.  

 

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya nincs, az ügyfél azonban a 

keresetlevélben azonnali jogvédelem keretében kérheti a halasztó hatály elrendelését. Az azonnali 

jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali 

jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A 

kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.  

 

A bíróság a közigazgatási pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban 

tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási 

kérelemnek nincs helye. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonástól, vagy 

perbeállítástól számított tizenöt napon belül is kérhető. 

 

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetéke 

30 000 forint. A közigazgatási bírósági eljárásban a felet - ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is - 

illetékfeljegyzési jog illeti meg. Az illetéket utólag, a bíróság felhívására kell megfizetni. 

 

INDOKOLÁS 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 2021. március 29-én 

hivatalból eljárást indított Rakamaz Szabadstrand (természetes fürdő) fürdővíz profiljának felülvizsgálata 

érdekében. 
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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 fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya (a 

továbbiakban: népegészségügyi főosztály) – 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” 

Felülvizsgálatokat kell 

tartani legalább 
4 évente 3 évente 2 évente 

 

Abban az esetben, ha a fürdővizet előzetesen a „Kiváló” osztályba sorolták, a fürdővíz profilját csak 

akkor kell felülvizsgálni, és ha szükséges, frissíteni, ha az osztályozás „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt” 

minősítésre változik. A felülvizsgáltnak le kell fednie a Korm. rendelet 5. melléklet 1. pontban említett 

összes szempontot. 

 

Amennyiben 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 2021. évi osztályba sorolása a 2017-2020. évek fürdővíz vizsgálati eredményei alapján 

történt.  

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya a természetes 

fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és 

üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet 6. § alapján a fürdővízprofil felülvizsgálatára 

irányuló hivatalból indított eljáráshoz kapcsolódóan, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdése alapján a Hajdú-Bihar Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól (4027 Debrecen, Böszörményi u. 46-56.) szakhatósági állásfoglalás 

megadására kérte fel. 

 

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a rendelkező részben ismertetett 35900/2251-

2/2021.ált számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: 

 

„A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Hatósági Főosztály 

Népegészségügyi Osztály SZ-10/NEO/0559-1/2021. ikt. sz., 2021. március 29-én érkezett ügyiratában, a 
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Rakamaz fürdőhely (Tisza folyó) fürdővízprofil felülvizsgálatához a Hajdú-Bihar Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: Igazgatóság) szakhatósági állásfoglalását kérte. 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. mell. 13. pont 10. pontja alapján indított eljárásban a 

vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés a természetes vizek minőségének 

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

Az Igazgatóság illetékességi területén, a rendelkezésére álló adatok alapján a fürdőhely vízminőségére 

hatással lehető szennyezőforrás adatait az alábbiak: 

 

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékességi területén Rakamaz fürdőhely felett a 

Tiszába települési tisztított szennyvíz bevezetés nincs. 

A rendelkezésre álló adatok alapján a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékességi 

területén Rakamaz fürdőhely feletti szakaszán szennyező forrás nincs, rendkívüli szennyezés nem 

történt, azonban az érintett ingatlan az Igazgatóság illetékességi területének határától kb. 700 méteres 

távolságban fekszik. 

 

Az előzőekben foglaltakra tekintettel megállapítható, fürdővízprofil felülvizsgálatának vízgazdálkodási és 

vízvédelmi szempontból akadálya nincs, ezért a fürdővízprofil felülvizsgálatához hozzájáruló 

szakhatósági állásfoglalást adtam. 

A szakhatósági állásfoglalás megkeresés 2021. március 29-én érkezett a hatósághoz. A szakhatóság 

eljárására irányuló ügyintézési határidő a megkeresés beérkezését követő naptól számított tizenöt nap 

(531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §). Az ügyintézési határidő betartásra került. 

A döntés elleni önálló jogorvoslatot Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(a továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) bekezdése nem teszi lehetővé. 

A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM 

rendelet a fürdővízprofil felülvizsgálatának szakhatósági eljárására vonatkozóan nem állapít meg 

igazgatási, szolgáltatási díjat. 

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási, valamint a 

vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet állapítja 

meg. Szakhatósági állásfoglalásunkat az Ákr. 55. § (1) bekezdése, a 78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet 5. § 

(1) bekezdése, valamint az 531/2017. (XII. 29. Korm. rendelet 1. sz. melléklet 13. fejezet 10. pontja 

figyelembevételével hoztam meg.” 

 

A fürdővízprofil felülvizsgálatához szükséges hidrológiai, földrajzi, esetleges szennyező forrásokra utaló 

adatok pontosítása érdekében megkerestem a területileg illetékes Észak-magyarországi Vízügyi 

Igazgatóságot (továbbiakban: ÉMVI). Az ÉMVI által szolgáltatott adatokat a határozat rendelkező 

részének 13. pontja tartalmazza. 

 

A fentiekre tekintettel a Népegészségügyi Főosztály Rakamaz természetes fürdőhelyhez tartozó víztest 

fürdővíz-profiljának felülvizsgálatáról a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott. 

 

A Népegészségügyi Főosztály hatáskörét a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, 

valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. 

rendelet 6. § (2) bekezdése, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi 
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kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv 

kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján határozta meg.  

 

Illetékességét az Ákr. 16. § (1) bekezdése és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról valamint a 

járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján 

állapítottam meg.  

 

Határozatom ellen a fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (1)-(2) bekezdése zárja ki. A határozattal 

szembeni közigazgatási per indításának az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján van helye. A keresetlevél 

benyújtásának helyéről és idejéről a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) 

bekezdése szerint adtam tájékoztatást.  

 

A keresetlevél benyújtásának helyéről és idejéről a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. 

törvény 7. § (1) bekezdése, 12. § (1) bekezdése, 13. §-a és a 39. § (1) bekezdése, valamint a törvény 

3/A. §-a és 4. mellékletének 3. pontja szerint adtam tájékoztatást. 

 

A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi 

CLXXXIV. törvény (a továbbiakban: törvény) 3/A. §-a szerint a közigazgatási kollégiummal működő 

törvényszékek közigazgatási jogvitákban a 4. mellékletben meghatározott illetékességi területen járnak 

el. 

 

A törvény 4. mellékletének 3. pontja szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Debreceni Törvényszék 

illetékességi területéhez tartozik. 

 

Ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9.§ (1) bekezdése alapján elektronikus ügyintézésre 

kötelezett. 

 

Nyíregyháza, (elektronikus aláírás szerint) 

 

Román István 

kormánymegbízott  

nevében és megbízásából 

 

Dr. Szabó Tünde 

megyei tisztifőorvos, főosztályvezető 

 

 

 

Kapja: 

1. Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (KÉR) 

2. Rakamaz Polgármesteri Hivatal (HK: 554048936) 

3. NNK (KÉR) 

4. SZSZB MKH (honlapon történő elhelyezés) 

5. Irattár 
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