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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 a SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit 
Kft. (6762 Sándorfalva, Széchenyi u. 24.) üzemeltetése alatt álló Sándorfalva Nádastó 

Szabadidőpark (6762 Sándorfalva, külterület 0384/6. hrsz.) 
 

fürdővízprofilját a lefolytatott felülvizsgálat és értékelés után az alábbiak szerint 
frissíti: 

 
1. A fürdővíz neve: Sándorfalva Nádastó Szabadidőpark 

2. A fürdővíz rövid neve: Nádastó 

3. A fürdővíz azonosító jele: HUBW_00615 

4. Az ellenőrzési (monitoring) pont elhelyezkedése: N 46.383151 E 20.105966 

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 Sándorfalva 
Nádastó Szabadidőpark 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: Sándorfalva 

Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 

(6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.) 

+36 (62) 572-961; polghiv@sandorfalva.hu; www.sandorfalva.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 Sándorfalva Nádastó Szabadidőpark 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 Sándorfalva Nádastó 
Szabadidőpark egy felhagyott, a talajvízszint alá történő leművelés során 
kialakult homokbányató 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 35600/3679/2020.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 

http://www.nnk.gov.hu/
mailto:polghiv@sandorfalva.hu
http://www.sandorfalva.hu/
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indított Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft.  
(6762 Sándorfalva, Széchenyi u. 24.) üzemeltetése alatt álló Sándorfalva Nádastó 
Szabadidőpark (6762 Sándorfalva, külterület 0384/6 hrsz.) fürdővízprofil 
felülvizsgálatára, frissítésére irányuló eljárásában a CS/NEF/1039-2/2020. számú 
megkeresésükre a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az 
alábbi szakhatósági állásfoglalást adja: 
 
A fürdővízprofil felülvizsgálatához 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. 
 
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. 
 

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/
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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 09-én hivatalból közigazgatási hatósági 
eljárást indított a SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú 
Nonprofit Kft. (6762 Sándorfalva, Széchenyi u. 24.) üzemeltetése alatt álló 

Sándorfalva Nádastó Szabadidőpark (6762 Sándorfalva, külterület 0384/6. hrsz.) 
fürdővízprofil felülvizsgálata, frissítése 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, 

 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. 
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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 Sándorfalva Nádastó 
Szabadidőpark 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. 
 
A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi 
Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály a rendelkező részben ismertetett 
35600/3679/2020.ált. ügyirat azonosítóval ellátott szakhatósági állásfoglalását az 
alábbiakkal indokolta: 
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„A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 
Népegészségügyi Osztálya (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.)  
CS/NEF/1039-2/2020. számú – 2020. szeptember 09. napján érkeztetett – 
ügyiratában, az általa hivatalból indított Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő 
Közhasznú Nonprofit Kft. (6762 Sándorfalva, Széchenyi u. 24.) üzemeltetése alatt álló 
Sándorfalva Nádastó Szabadidőpark (6762 Sándorfalva, külterület 0384/6 hrsz.) 
fürdővízprofil felülvizsgálatára, frissítésére irányuló eljárásában a Csongrád-Csanád 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt 
kereste meg. 
 
A Sándorfalva Nádastó Szabadidőpark a Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv szerint nem 
kijelölt víztest, magán- vagy önkormányzati tulajdonban van, mesterséges 
vízgyűjtővel rendelkezik, melyről nincsenek felméréseink. A megnevezett víztestről 
a tulajdonos és az üzemeltető 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.) 
Kormány rendelet szerinti fürdővízprofil megállapítással/felülvizsgálattal 
kapcsolatban felvetett kérdésekre nem rendelkezik információkkal. 
 
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 09-én 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 
hivatalból indított közigazgatási hatósági eljárásban a teljes körű elbírálhatósághoz 
térképekkel, adatokkal illetve információkkal rendelkezik. 
 
Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság a 2671-0003/2020 ügyiratszámú 
tájékoztatásában az alábbi információkat nyújtotta: 
 
„Hivatkozva a CS/NEF/1039-3/2020. számú levelükre a szakágazatokkal történő 
egyeztetés után az alábbiakról tájékoztatom: 
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A levélben szereplő Sándorfalva Nádastó Szabadidőközpont (6762 Sándorfalva, 
külterület 0384/6 hrsz) a VGT2 alapján nem kijelölt víztest, a sándorfalvi 
önkormányzat kezelésében van. A felszíni víz ökológiai és kémiai állapotáról 
igazgatóságunk nem rendelkezik információval. A strand vízmélységére valamint 
mederfenék jellemzésére vonatkozóan szintén nem rendelkezünk adattal. 
 
A strandként funkcionáló tó Víz Keretirányelv szerinti adatai a következők: 

 Vízgyűjtő kerület azonosítója:  HU1000 

 Vízgyűjtő kerület neve:   Danube 

 Részvízgyűjtő azonosítója:   AEP182 

 Részvízgyűjtő neve:   Tisza” 
 
Jelen ügyben az ügyintézési határidő hatvan nap az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja 
alapján. 
 
A Főosztály a fentiekben részletezettek alapján a Sándorfalva Nádastó 
Szabadidőpark 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 07. 
 
Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény (a 
továbbiakban: Tv.) 13/A. § (1) bekezdés b) pontja figyelembe vételével egészségügyi 
bírság kiszabására kerülhet sor, a kiszabható egészségügyi bírság összegét a Tv. 
13/A. § (5) bekezdése állapítja meg, az ismételt kiszabásról pedig a Tv. 13/A. § (10) 
bekezdése ad tájékoztatást. 
 
A döntés annak közlésével egyidejűleg az Ákr. 82. § (1) bekezdésének és 132. § 
rendelkezése alapján végleges és végrehajtható. 
 
A határozatom elleni jogorvoslat jogát az Ákr. 112. § (1) bekezdése biztosítja. A 
közigazgatási per lehetőségéről a 114. § (1) bekezdés alapján rendelkeztem. A 
keresetlevél előterjesztésének határidejéről, tartalmáról és a felülvizsgálat módjáról a 
közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 37. §-a és 39. §-a 
alapján adtam tájékoztatást. A per tárgyaláson kívül történő elbírálásának a 
lehetőségét a Kp. 77. §-a tartalmazza. A jogorvoslat elektronikus úton történő 
előterjesztéséről a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdései és a 29. § (1) bekezdése, valamint a 
Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 608. §-a rendelkezik. Az 
eljáró bíróság hatásköre a Kp. 12. § (1) bekezdésén, illetékessége a 13. § (1) 
bekezdésén alapul. 
A Kp. 50. § (4) bekezdése értelmében 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 pedig valószínűsíteni kell. A Kp. 50. § (2) 
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET 
 
1. A strand mederfenék jellemzése: A természetes fürdőhely egésze homokos, a 

gyermekek számára mesterségesen kialakított strandterülettel együtt. 

2. A strandhoz tartozó partszakasz talajának jellemzése: A víztest mellett 
közvetlenül homokos, a kijelölt természetes fürdőhely területének egy része a 
bejárattól pedig térkővel burkolt, mely a tó dél-nyugati partján végighaladva  
200 méter hosszúságban folytatódik, a teljes burkolt felület nagysága 1880 m2. A 
keleti partján pedig évtizedes korú fákkal (kb. 10-15 méter) szegélyezett. 

3. A víz elérhetősége: A víztest homokos partrészén, a napozó sávoktól kezdődően 
a mederviszonyok lehetővé teszik, hogy az enyhén és fokozatosan mélyülő vízbe 
akadálymenetesen, lépcsőépítmény nélkül jussanak be a fürdőzők. 

4. A strand hossza: 400 m, a kijelölt fürdőhely vízfelülete 26.800 m2, melyből 300 m2 
gyermekpancsoló. 

5. Kommunális infrastruktúra: 9 db női illemhelyiséget és kézmosót, 6 db férfi 
illemhelyiséget és kézmosót valamint 6 db piszoárt, továbbá 3 – 3 db nemenként 
elkülönített hideg-melegvizes zuhanyzókat tartalmazó konténerépületek kerültek 
letelepítésre. Mindezen felül 3 db szabadtári zuhanyzó, 4 db szabadtéri öltöző 
paraván és 4 db ivókút biztosított a fürdőzők számára. 
A fürdő területén 20 méterenként minimum 36 db hulladékgyűjtő és 1 db 
hulladéktároló kihelyezett. 
A keletkező hulladék 5 m3 űrtartalmú konténerben kerül összegyűjtésre, melyet a 
Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. szállít el szükség szerint, de 
legalább hetente egy alkalommal. 
A fürdő közüzemi hálózaton keresztül történő ivóvízellátása megoldott, a 
település külterületi része azonban nem csatornázott, így a szennyvizet zárt, 
fémtartályban gyűjtik, melyet engedéllyel rendelkező egyéni vállalkozó szállít el 
hetente legalább két alkalommal. 

6. Kereskedelmi infrastruktúra: a területen 3 db melegkonyhás vendéglátó egység 
(pizzázó, étterem, strandbüfé) valamint 2 db büfé jellegű- (hot-dog, hamburger, 
lángos) és 3 db egyéb kategóriába tartozó egység (fagylaltozó, kávézó, cukorkás, 
koktélbár) található. 

7. Kiegészítő rekreációs infrastruktúra: a fürdőhelyen 1 db labdarúgópálya, 3 db 
röplabdapálya, 8 db szabadtéri edzőgép, valamint a gyermekek részére egy 5 
egységből (csúszda, hinta) és 3 db padból álló játszótér áll rendelkezésre. 
A főbejárattól nyugatra elhelyezkedő úgynevezett kistó déli, dél-nyugati partján 
18 db horgászhely került kialakításra. A horgászok számára 1 – 1 db nemenként 
elkülönített illemhelyiség, kézmosó, 2x2 medencés hideg-melegvizes mosogató, 
halpucoló került kiépítésre. A területen továbbá térvilágítás, elektromos áram 
vételezési lehetőség és közüzemi ivóvízellátó rendszeren keresztül ivóvíz 
biztosított. 

8. Állatok beengedésének lehetősége: Állatokat a strand területére bevinni tilos, 
őrkutya a területen nincs. 
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9. A fürdőzők maximális létszáma: Az egyidejű maximális létszám 830 fő, a 
megengedhető napi forgalom pedig 2.490 fő. 

10. Átlagos évi csapadékmennyiség: évi csapadékösszeg: 520 – 570 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) 

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: – 

18. A víztest neve: – 

19. Nemzeti víz azonosító: – 

20. Nemzeti víz – megnevezés: – 

21. A víz hőmérséklete: Minimum 22-23 ºC, Maximum 28-29 ºC, Medián 25 ºC. 

22. A strand vízmélység profilja: A vízmélység a fürdővíz felületének közel a 
felében 0-120 cm között változik, mely bójával jelölt, míg a mélyvíz maximum 220 
cm. A gyermekek részére kialakított strandterületen pedig a víz 20 - 40 cm 
mélységű. 

http://www.vizugy.hu/
http://www.met.hu/
http://www.met.hu/
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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 légi fényképe: 

 

 

 

 

 

 

 

(forrás: www.google.com/maps) 

 

25.  A fürdővíz térképe: 

 

 

 

 

 

 

 

(forrás: www.google.com/maps) 

 

http://www.google.com/maps
http://www.google.com/maps
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26. A fürdővíz helyszínrajza: 

 

 

 

(forrás: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság) 
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27. Vízgyűjtő terület: 

 

 

 

(forrás: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság) 
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28. A strand fényképfelvételei: 

 

 

 

 

1. kép 

 

 

 

 

 

2. kép 
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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: 2020.11.04. 15.51.24


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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