
 

 

 

 

 

Népegészségügyi Osztály 

3400 Mezőkövesd, Rákóczi utca 4. Telefon: (36 49) 795-093 

 

 

Iktatószám: BO-07/NEO/01251-8/2019 Tárgy: Muhi, külterület 036/1 és 036/2 hrsz-ú kijelölt 

Ügyintéző: Vámosi Marietta természetes fürdőhely fürdővízprofil meghatározása. 

Telefon: (36-49) 542-224 Melléklet: 1 db 

  

 

HATÁROZAT 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatal Népegészségügyi 

Osztálya hivatalból indított eljárásban a Muhi-tó természetes fürdőhely 

  

fürdővízprofilját az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

1. A fürdővíz neve: RealXtreme Víziparadicsom, Muhi-tó 

 

2. A fürdővíz azonosító jele: HUBW_00504 

 

3. A monitoring pont koordinátái: Ész: 47,98; Kh: 20,91 

 

4. Az illetékes hatóságok megnevezése:  

1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12. 

Tel.: (36 46) 354-611 

e-mail cím: nepegeszsegugy@borsod.gov.hu 

 

2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatal 

Népegészségügyi Osztály 

3400 Mezőkövesd, Rákóczi u. 4. 

Tel.: (36 49) 795-093 

e-mail cím: nepegeszsegugy.mezokovesd@borsod.gov.hu 

 

3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-Helyettesi 

Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 

3525 Miskolc, Dózsa György út 15. 

Tel.: (36 46) 517-300 

e-mail cím: borsod.vizugy@katved.gov.hu 

 

4. Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság 

3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77. 

Tel.: (36 46) 516-600 

e-mail cím: emvizig@emvizig.hu 

 

 

 

 

 

mailto:borsod.vizugy@katved.gov.hu


2 

 

 
 

5. A fürdővíz aktuális osztályozása: kiváló 

 

6. A fürdővízprofil soron következő felülvizsgálata: Szükség esetén, ha a fürdővíz osztályozása 

jó, tűrhető vagy kifogásolt minősítésre változik, illetve ha az infrastruktúra jelentősen megváltozik. 

 

7. Tagállam: Magyarország 

 

8. Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén  

 

9. Település: Muhi 

 

10. A víz földrajzi neve: Muhi-tó 

 

11. A felszíni víz jellege: kivett tó 

 

12. A cianobaktériumok és a makrofiton szaporodási potenciálja: Cianobaktérium, valamint  

makrofiton és fitoplankton burjánzása nem jellemző, az elmúlt években nem volt tapasztalható. 

 

13. Rövid távú szennyezés veszélye: A rövid távú szennyezés veszélyére kapcsán információ nem 

áll rendelkezésre arról, hogy a Muhi-tó szabadstrand környezetében lenne olyan bevezetés, vagy 

létesítmény, amely a fürdővizet eseti jelleggel szennyezné. 

 

14. A fürdővíz, továbbá az érintett fürdővíz vízgyűjtő területére eső, esetleges szennyezés 

forrását képező egyéb felszíni vizek fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemezői, ill. azon 

szennyezési okok, szennyezési források, amelyek a fürdővizekre hatással lehetnek:  

Az egykori bányaművelésből visszamaradt tóba engedélyezett tisztított vagy egyéb 

szennyvízbevezetés nincs.  

A fürdőhely vízminőségét érdemben befolyásoló szennyező forrás a tavak közvetlen vízgyűjtő 

területén nem található. 

Az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság szakvéleményében foglaltak szerint lehetséges 

szennyeződések a következők: „Az ingatlan közvetlen környezetében lehetséges 

szennyeződéssel járó felszíni vízhasználatról nincsen tudomásunk.  

Az Igazgatóságunkon nyilvántartott felszín alatti vízhasználatokat figyelembe véve, a NARIVO Kft. 

(3450 Mezőcsát, 092/6 hrsz.) Muhi településen lévő sertéstelepén 3 db figyelőkút és 1 db 

termelőkút üzemel. A sertéstelep a tárgyi ingatlanoktól kb. 1,5 km gyalogtávolságra van. A telep 

üzemeltetése lehetséges szennyezőforrást jelenthet a tavak vízpótlását biztosító sekély porózus 

felszín alatti víztestre. A 16263-6/2005. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedély szerint a 

telepen található „MU-4. jelű figyelőkút üzemeltetésének célja a szennyezett területről távozó 

felszín alatti víz minőségének ellenőrzése, a bekövetkezett változások nyomon követése, a 

területet jellemző nyugalmi vízszintek észlelése”. A határozat szerint az „MU-5. jelű figyelőkút 

üzemeltetésének célja a szennyezett terület felszín alatti víz minőségének ellenőrzése, a 

tevékenység következtében bekövetkező mennyiségi és minőségi változások figyelemmel 

követése.  

A Muhi 036/1, 036/2 hrsz.-ú ingatlanok nagyvízi mederben való elhelyezkedése miatt a fürdőhely 

vizének az árvízzel való keveredése extrém árvíz levonulása esetén nem zárható ki, így az 

árvízzel járó, egészségügyi kockázatot rejtő szennyeződések bemosódásának lehetősége fennáll. 

A sertéstelep, mint lehetséges szennyezőforrás, valamint a tavak nagyvízi meder-érintettsége az 

I. számú mellékletben található térképen feltüntetésre kerültek.” 

 

15. Egyéb a fürdővízprofil megállapítása szempontjából fontos információkat és térképeket 

jelen határozat I. számú melléklete tartalmazza. 
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Az ügyben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-

Helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálata (3525 Miskolc, Dózsa György út 15.) 

szakhatóságként járt el, a 35500/5010/2019.ált. számon szakhatósági hozzájárulását kikötések nélkül 

megadta. 

 

Az ügyben az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság (3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77.) 

szakvéleményt adott, az É2019-1578-006/2019. számú szakvéleményében hozzájárult a fürdővízprofil 

megállapításához az alábbi, a fürdőhely üzemeltetését érintő előírások mellett: 

 Felhíviuk a fürdőhely üzemeltetőjének figyelmét, hogy extrém árvíz levonulása esetén a 

fürdőhely vizének az árvízzel való keveredésének lehetőségét a fürdőhely üzemeltetésénél 

figyelembe kell venni. 

 

 A 83/2014 (III.14.) Korm. rendelet értelmében a tervezett fürdőhely kialakítása során az árvízi 

lefo|yási viszonyokat befolyásoló védmű (depónia) építése még ideiglenesen sem 

engedélyezett. 

 

 Az üzemeltetés során a Sajón levonuló árvizet megelőzően javasoljuk a hidrometeorológiai és 

vízrajzi információk előzetes beszerzését (www.hydroinfo.hu; www.met.hu), azok figyelembe 

vételét, illetve a szükséges intézkedések megtételét. 

 

 Az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv az EU Víz Keretirányelvével összhangban a vizek 

jó állapotának elérését és megtartását tűzte ki környezeti célállapotként. Á fürdőhely 

üzemeltetése során a felszín a|atti vízadó réteg szennyeződése, állapotbeli romlása nem 

következhet be. 

 

Határozatom ellen a közléstől számított 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatalhoz (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12.) címzett, de a Mezőkövesdi Járási Hivatalnál 

(3400 Mezőkövesd, Rákóczi u. 4.) benyújtott fellebbezéssel élhet. A határozat elleni fellebbezés 

illetéke ötezer Ft.-/5.000.- Ft, amit a Magyar Államkincstár 10032000-01012107-00000000 számú 

eljárási illeték bevételi számlájára történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízás útján kell 

megfizetni. Átutalás esetén a közlemény rovatban fel kell tüntetni az „illeték” szöveget; a kérelemben 

szereplő ügyfél nevét, több ügyfél esetén egyikük nevét, függetlenül attól, ki a befizető személy; és a 

megtámadott döntés számát. A fellebbezéshez mellékelni kell az illeték megfizetését igazoló 

irat/bizonylat másolatát.  

Felhívom figyelmét, hogy fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal 

közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre 

hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, 

amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok 

miatt nem hivatkozott. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról 

lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre 

vonatkozó szabályok az irányadóak. 

 

INDOKOLÁS 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatal Népegészségügyi 

Osztálya (3400 Mezőkövesd, Rákóczi u. 4.) 2019. május 13-án hivatalból eljárást indított a Muhi-tó 

fürdővíz profiljának megállapítása érdekben. 

 

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről 

és üzemeltetéséről szóló 78/2008.(IV. 3.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.)  6. § (1) bekezdése 

szerint: „A járási hivatal – hivatalból indított eljárásban – minden fürdővíz profilját megállapítja az 5. 

mellékletben foglalt előírásoknak megfelelően.”  

http://www.hydroinfo.hu/
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A Kr. 6. § (2) bekezdése alapján a fürdővízprofilokat az 5. mellékletben előírtaknak megfelelően kell 

felülvizsgálni és frissíteni. 

 

A fürdővíz osztályba sorolása a Nemzeti Népegészségügyi Központ által, a 2015 – 2018. évek 

fürdővíz vizsgálati eredményei alapján történt.  

 

A Kr. 5. melléklet 2. és 3. pontja alapján „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 fürdővíz profilját frissíteni kell a 

következő fürdési idény kezdete előtt, ha a fürdővíz területén vagy közelében jelentős építési munka 

folyik, vagy az infrastruktúra jelentősen megváltozik”. 

 

Az eljárás megindításáról az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) 104. § (3) és (4) bekezdése alapján értesítettem a Muhi-tó strand tulajdonosát a 

Realxtreme Tófenntartó és Halgazdálkodási Kft-t. 

 

Hatóságom az Ákr.  55. § (1) bekezdésére tekintettel, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok 

alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 13/10. 

pontja alapján szakhatósági állásfoglalást kért az ügyben illetékes területi vízvédelmi hatóságtól. A 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-Helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat a 35500/5010/2019.ált. számú szakhatósági állásfoglalását a 

rendelkező rész szerint megadta, és az alábbiak szerint indokolta: 

„Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Mezőkövesd Járási Hivatal BO-07/NEO/01251-

2/2019. számú számú végzésében megkereste Igazgatóságomat szakhatósági állásfoglalás 

megadása céljából a Muhi 036/1 és 036/2 hrsz-ú Muhi-tó „Realxtreme Vizi Paradicsom” elnevezésű 

természetes fürdőhely fürdővízprofil megállapítása ügyében hivatalból indult eljárásában. Az egyes 

közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 

29.) Korm. rendelet 1. melléklet 13 pont 10. alpontja alapján a fürdővízprofil megállapítására irányuló 

eljárásában (tárgyi eljárásban) – a területi vízvédelmi hatóság szakkérdése, a természetes vizek 

minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések 

megállapítása. 

A megkeresés alapján megállapítottam, hogy a Muhi külterület 036/1 és 036/2 hrsz. alatti ingatlanon 

található természetes fürdővíz kijelöléséhez 35500/5354-1/2017.ált számon szakhatósági 

állásfoglalást adtam. A Muhi külterület 036/1 és 036/2 hrsz. alatti ingatlanokon található egykori 

bányaművelésből visszamaradt tóba engedélyezett tisztított vagy egyéb szennyvízbevezetés a 

nyilvántartásom szerint nincs. A fürdőhely vízminőségét érdemben befolyásoló szennyezőforrás a 

tavak közvetlen vízgyűjtő területén nem található. A fürdővíz vízminőségét a használat 

veszélyeztetheti. 

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. pont 

17-18. alpontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) 

bekezdése szerint eljárva adtam meg. Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, 

valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § 

(2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.” 

 

javascript:njtDocument('206388.350404');
javascript:njtDocument('206388.350404');
javascript:njtDocument('206388.350404');
javascript:njtDocument('199170.338647');
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Hatóságom a Kr. 6. § (3) bekezdése, valamint az 5. mellékletében foglaltak alapján szakvéleményt 

kért az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóságtól. Az Igazgatóság É2019-1578-006/2019. számú 

szakvéleményében az alábbiak szerepelnek: 

 „A Muhi 036/1-2 hrsz.-ú ingatlanok az „Ónod III.-kavics és homok” védőnevű bányatelken 

helyezkednek el. Az „Ónod-III.-kavics és homok” védőnevű bányatelek kijelölésével kapcsolatos 

információink az alábbiak: 

A „Muhi I.-kavics” és az „Ónod I.-kavics” védőnevű bányatelkek módosításával a Miskolci 

Bányakapitányság 6881/2001. sz. határozatával megállapította az „Ónod II.-kavics” védőnevű 

bányatelket. A megállapított bányatelek töréspontjainak koordinátái a Bányakapitányság 3950/2002. 

sz. határozatával törlésre és újra kijelölésre kerültek, valamint a bányatelek védőneve „Ónod III.-

kavics és homok”-ra módosult.  

Vagyonkezelői érintettség 

 

A Muhi külterület 036/1 helyrajzi szám alatt kivett kavicsbánya megnevezésű ingatlan területe 7,0685 

ha tulajdonosa a REALXTREME Tófenntartó és Halgazdálkodási Kft. (Muhi, 036/2 hrsz.).  

A Muhi külterület 036/2 helyrajzi szám alatt kivett tó megnevezésű ingatlan területe 18,5506 ha, kivett 

meddőhányó megnevezésű ingatlan területe 14,08 ha, ill. kivett telephely területe 0,5701 ha, az 

ingatlan tulajdonosa a REALXTREME Tófenntartó és Halgazdálkodási Kft. (Muhi, 036/2 hrsz.). 

A tárgyi ingatlanok nem tartoznak az ÉMVIZIG vagyonkezelésébe. 

Ugyanakkor a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 4. §-a szerint a felszín alatti vizek és 

azok természetes víztartó képződményei az állam kizárólagos tulajdonában vannak. 

Vagyonkezelésüket a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 3. § (2) bekezdés értelmében 

vízügyi igazgatási szervként a vízügyi igazgatóságok látják el, így az állóvizek felszín alatti vízből 

utánpótlódó vízkészlete az ÉMVIZIG vagyonkezelésébe tartozik. 

 

Nagyvízi meder-érintettség  

 

A Muhi 036/1, 036/2 hrsz.-ú ingatlanokon kijelölt fürdőhely a Sajó folyó nagyvízi medrében 

helyezkedik el, de nem érinti a folyót, annak parti sávját, árvízvédelmi töltését, illetve annak 10-10 

méteres védő- és 60-110 méteres biztonsági sávjait sem.  

 

A nagyvízi mederrel érintett területek használatával és hasznosításával kapcsolatban a „nagyvízi 

medrek, parti sávok, 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 (továbbiakban: Korm. 

rendelet) előírásai az irányadóak. 

 

A 08.NMT.05. számú nagyvízi mederkezelési terv 2017. január 10-én került az Országos Vízügyi 

Főigazgatóság (OVF) szakmai jóváhagyására, melyben meghatározásra kerültek a nagyvízi meder 

levezető sávjai, a Muhi 036/1, 036/2 hrsz.-ú ingatlanok egyaránt a folyó áramlási holtterében 

találhatók.  

 

Tájékoztatjuk, hogy a Korm. rendeletben hivatkozott nagyvízi mederkezelési tervek (NMT) még nem 

kerültek kihirdetésre, ezért annak hiányában a Korm. rendelet 5.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint 

kizárólag az ott rögzített esetekben adható nagyvízi mederkezelői hozzájárulás. 
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Vízgazdálkodási jellemzők 

 

Víztestek állapota 

Vízgyűjtő-gazdálkodási szempontból a Muhi 036/1-2 hrsz.-ú ingatlanok a Tisza részvízgyűjtőn belül a 

2-6 „Sajó a Bódvával” tervezési alegységen helyezkednek el. 

 

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

vízgyűjtő-gazdálkodási terve” alapján a tárgyi ingatlanokon lévő állóvizek állóvíz szegmensként 
vannak feltüntetve, vízkészletük – a tavak felületére lehulló csapadékvíz mellett – felszín alatti 

víztestből pótlódik. A felszín alatti vízadó képződmény az sp.2.8.1 „Sajó-Hernád-völgy” sekély 

porózus felszín alatti víztesthez, valamint az sp.2.8.2 „Sajó-Takta-völgy, Hortobágy” sekély porózus 

felszín alatti víztesthez tartozik.  

 

A felszín alatti víztestekkel kapcsolatos jellemzők az alábbiak: 

 

Víztest Mennyiségi állapota Kémiai állapota 

VOR     neve jele minősítése 
környezeti 
célkitűzése 

környezeti 
célkitűzése 

teljesítésének 
éve 

minősítése 
környezeti 
célkitűzése 

környezeti 
célkitűzése 

teljesítésének 
éve 

AIQ634 
 

Sajó-Hernád-
völgy 

 

sp.2.8.1 
 

jó 
 

a jó állapot 
fenntartandó 

 
- 

gyenge, oka: 
- szennyezett 

vb.: SO4 
 

a jó állapot 
elérhető 

 

2027 
 

AIQ637 
 

Sajó-Takta-
völgy, 

Hortobágy 
 

sp.2.8.2 
 

gyenge, 
oka:                                    

-vízmérleg 
 

a jó állapot 
elérhető 

 

2027 
 

jó 
 

a jó állapot 
fenntartandó 

 
 

 
Vízhasználatok 

Muhi település közigazgatási területén vízjogi engedélyköteles felszíni vízhasználatot nem tartunk 

nyilván.  

Muhi település közigazgatási területén az alábbi felszín alatti vízfeltáró objektumokat tartjuk nyilván: 

 

Kútkataszteri 
sorszám 

Megnevezés EOV koordináta Üzemi 
vízhozam 
(l/perc) 

Megjegyzés 

EOV X EOV Y 

K-4 Sertéstelep 2. kút 293741 789402 1 120.00  

- Ónod III.  

(régi Muhi I. 
kavicsbánya 
előmosó) 

294206 789125 - Nem üzemel 

K-8 Narivo Kft., 
Sertéstelep – MU-4. 
jelű figyelőkút 

292741.05 789719.97 -  

K-5 Muhi-Puszta, 
Kastélykert-dűlő 

MU-1 figyelőkút 

293348 789218 -  

K-7 Narivo Kft., 
Sertéstelep - MU-3. 
jelű figyelőkút 

293 659.020 789268.15 -  

K-6 Muhi-Puszta, 
Kastélykert-dűlő 
MU-2 figyelőkút 

292171.31 789238.07 -  

- Narivo Kft. sírkút 293620 789410 -  

K-3 Sertéstelep 1. kút – 293611 789452 - Eltömedékelt 
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Eltömedékelve 

- Rehabilitációs park 

kútja – Létesítés alatt 
293500 790700 - Létesítés 

alatt 

K-9 Narivo Kft., 
Sertéstelep - MU-5. 
jelű figyelőkút 

292545.1 788729.8 -  

- Ónod III. (régi Muhi 
I. kavicsosztályozó) 

294206 789125 - Nem üzemel 

K-10 "Ónod III. és IV. 
kavics" bányatelek - 
F-4. jelű figyelőkút 

294377.04 789160.02 -  

K-11 "Ónod III. és IV. 
kavics" bányatelek – 
F-5 jelű figyelőkút 

294623.08 788161.17 -  

 

Felszín alatti vízhasználatnak minősül az Ónod III. (régi Muhi I.) kavicsbánya kavicsosztályozó, 

kavicsmosó üzemeltetésére engedélyezett vízkivétel, ami az sp.2.8.2 „Sajó-Takta-völgy, Hortobágy” 

sekély porózus felszín alatti víztestből valósul meg. A kavicsosztályozó használatba vételére, 

üzemeltetésére és fenntartására a 35500/2006/2017. ált, 7634-6/2010., 15334-5/2008., h-2867-

37/2002., h-2867-29/2001. számokon módosított, H-2867-22/2000. sz. vízjogi üzemeltetési engedély 

lett kiadva. A. vízjogi üzemeltetési engedély 7634-6/2010. sz. módosításában foglaltak szerint a 

kavicsosztályozó működéséhez szükséges vízkivétel 2010. évtől időszakos jellegű, március 15-től 

december 15-ig történik, 490 m
3
/év éves vízigénnyel.  

 

Védőövezet-érintettség 

 

A Muhi 036/1-2 hrsz.-ú ingatlanok vízbázis határozattal kijelölt védőövezetén nincsenek rajta. 

 

Lehetséges szennyeződések 

 

 Az ingatlan közvetlen környezetében lehetséges szennyeződéssel járó felszíni vízhasználatról 

nincsen tudomásunk. 

 

 Az Igazgatóságunkon nyilvántartott felszín alatti vízhasználatokat figyelembe véve, a NARIVO 

Kft. (3450 Mezőcsát, 092/6 hrsz.) Muhi településen lévő sertéstelepén 3 db figyelőkút és 1 db 

termelőkút üzemel. A sertéstelep a tárgyi ingatlanoktól kb. 1,5 km gyalogtávolságra van. A 

telep üzemeltetése lehetséges szennyezőforrást jelenthet a tavak vízpótlását biztosító sekély 

porózus felszín alatti víztestre.  

A 16263-6/2005. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedély szerint a telepen található 

„MU-4. jelű figyelőkút üzemeltetésének célja a szennyezett területről távozó felszín alatti víz 

minőségének ellenőrzése, a bekövetkezett változások nyomon követése, a területet jellemző 

nyugalmi vízszintek észlelése”. A határozat szerint az „MU-5. jelű figyelőkút üzemeltetésének 

célja a szennyezett terület felszín alatti víz minőségének ellenőrzése, a tevékenység 

következtében bekövetkező mennyiségi és minőségi változások figyelemmel követése”.  

 

 A Muhi 036/1, 036/2 hrsz.-ú ingatlanok nagyvízi mederben való elhelyezkedése miatt a 

fürdőhely vizének az árvízzel való keveredése extrém árvíz levonulása esetén nem zárható ki, 

így az árvízzel járó, egészségügyi kockázatot rejtő szennyeződések bemosódásának 

lehetősége fennáll. 

 

A sertéstelep, mint lehetséges szennyezőforrás, valamint a tavak nagyvízi meder-érintettsége a tárgyi 

levélhez csatolt térképen feltüntetésre kerültek. 
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A fürdőhely üzemeltetését érintő előírásaink 

 Felhívjuk a fürdőhely üzemeltetőjének figyelmét, hogy extrém árvíz levonulása esetén a fürdőhely 

vizének az árvízzel való keveredésének lehetőségét a fürdőhely üzemeltetésénél figyelembe kell 

venni. 

 A 83/2014 (III. 14.) Korm. rendelet értelmében a tervezett fürdőhely kialakítása során az árvízi 

lefolyási viszonyokat befolyásoló védmű (depónia) építése még ideiglenesen sem engedélyezett.  

 Az üzemeltetés során a Sajón levonuló árvizet megelőzően javasoljuk a hidrometeorológiai és 

vízrajzi információk előzetes beszerzését (www.hydroinfo.hu; www.met.hu), azok figyelembe 

vételét, illetve a szükséges intézkedések megtételét. 

 Az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv az EU Víz Keretirányelvével összhangban a vizek jó 

állapotának elérését és megtartását tűzte ki környezeti célállapotként. A fürdőhely üzemeltetése 

során a felszín alatti vízadó réteg szennyeződése, állapotbeli romlása nem következhet be. 

Speciális jogszabályi előírások 

 221/2004. (VII. 21. ) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól  

 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről 

 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek 

elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról  

 83/2014 (III. 14.) Korm. rendelet 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. 

 

Kérjük szakvéleményünk szíves figyelembe vételét.” 

 

A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint állapítottam meg Muhi-tó szabad strand 

fürdővíz profilját. 

 

Döntésemet az Ákr. 80. § (1) bekezdése alapján határozat formában hoztam meg. Határozatomat az 

egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991.évi XI. törvény 10. § (1) 

bekezdésében, valamint a Kr. 6. § (1) bekezdésében biztosított hatósági jogkörömben, és a fővárosi 

és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 

23.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján 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 4. § (1) 

bekezdés, 5. §-a és 2. számú mellékletében meghatározott illetékességemben eljárva hoztam meg. 

A fellebbezési lehetőségéről szóló tájékoztatás az Ákr. 116. § (2) bekezdés a) pontjában és 118. §-

ában, 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 13. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltakon alapul.  

A fellebbezési illeték mértéke az illetékekről szóló, többször módosított 1990. évi XCIII. törvény 29. § 

(2) bekezdése alapján került meghatározásra, mely szerint, ha az eljárás tárgyának értéke pénzben 

nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5.000.-Ft. 

 

 

Mezőkövesd, 2019. július 03.    

 

Kerékgyártó László járási hivatalvezető 

                                                    nevében és megbízásából: 

 Puzsárné Dr. Nagygyörgy Erzsébet 

 osztályvezető 

file:///C:/Users/nagygyorgy.erzsebet/Documents/GroupWise/www.hydroinfo.hu
file:///C:/Users/nagygyorgy.erzsebet/Documents/GroupWise/www.met.hu
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A határozatot kapják: 

 

1. Realxtreme Tófenntartó és Halgazdálkodási Kft. - 3552 Muhi, 036/2 hrsz. (Cégkapun) 

2. B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-Helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat - 3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 15. (Hivatali kapun)  

3. Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság,3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77. (Hivatali kapun)   

4. BAZMKH Népegészségügyi Főosztály - 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12 (Hivatali kapun)  

5. Nemzeti Népegészségügyi Központ – 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. (Hivatali kapun) 

6. Muhi Község Önkormányzata - 3552 Muhi, Rákóczi u. 2. szám (Hivatali kapun)  

7. Irattár 
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I. számú melléklet – egyéb információk 

 

1. A fürdővíz első engedélyezésnek éve: 2014 

 

2. A vízparti terület tulajdonosa: Realxtreme Tófenntartó és Halgazdálkodási Kft. 

 
3. A strand mederfenék jellemzése: kavicsos, homokos, iszapos  

 
4. A strandhoz tartozó partszakasz talajának jellemezése: homokos 

 
5. A strand vízmélység-profilja: lankás 

 
6. A strand hossza: 200 m 

 
7. Vízmélység: átlagosan 1 m; max. 1,5 m  

 
8. A víz átlaghőmérséklete a nyári szezonban: 19-25 

0
C  

 
9. A fürdőzők száma: kánikulai hétvégén: 500 fő; átlagosan: 100 fő  

 
10. Kommunális infrastruktúra: A fürdőhelyen nemenként elkülönített illemhelyek, kézmosók, 

ivóvíz-minőségű víz (ivóvíz-csap), zuhanyzók, öltözők, hulladékgyűjtő-edények rendelkezésre 

állnak. 

 
11. Kereskedelmi infrastruktúra: A strand területén üzemeltetnek büfét. 

 
12. Kiegészítő rekreációs infrastruktúra: A tavon jet-ski kölcsönzési lehetőség, vízi trambulin és 

vízi katapult, a fürdő területén strandfocizásra és strandröplabdázásra alkalmas pálya 

található. 

 
13. Állatok bevitelének lehetősége a strand területére: jelenleg tilos 
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14. Országon belüli elhelyezkedés: Muhi község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a 

Tiszaújvárosi járásban található. A település szomszédságában van a muhi csata emlékműve. 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Muhi_csata
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15. Nagyvízi meder-érintettség 
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16. Strand térkép 
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17. Strand fényképfelvételei 
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