
 

Közegészségügyi Osztály 1. 

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853 

Hivatali kapu KRID azonosító: 427094958 

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu 
 

Iktatószám:           BP/PNEF-TKI/1347-17/2020. 

Ügyintéző: Konkoly Szilvia 

Telefonszám: +36 (1) 465-3866 

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu 

Tárgy:  

 

Döntés természetes fürdővíz fürdési 

célú használatáról. 

Hivatkozási szám: — 

 

 

HATÁROZAT 

 

A népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) az 

Aquapalace Kft. (2000 Szentendre, Kálvária út 16/C; a továbbiakban: Ügyfél) által üzemeltetett Postás 

strand területén (2000 Szentendre 25/8 hrsz.) – a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, 

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

továbbiakban: 78/2008. Korm. rendelet) alapján a természetes fürdővíz fürdési célú használatát a 2020. 

évben 

e n g e d é l y e z i 

az alábbiak szerint: 

 

1.) A fürdési idény tartama a szezonális jellegnek megfelelően 2020.07.06-tól–2020.08.31-ig tart. 

 

2.) Jelen természetes fürdővíz használati engedély a fürdési idény végéig hatályos. 

 

3.) A fürdővíz mintavételeket az alábbiakban meghatározott minőségellenőrzési ütemterv szerint kell 

elvégezni. 

A fürdővíz minőségének ellenőrzésére szolgáló mintavételek száma mindösszesen: 3 db. 

 A szezon előtti mintavétel időpontja: 2020. július 01.  

 A szezon időtartama alatt 2 darab vízminta megvétele szükséges az alábbi időpontokban: 

o 2020. július 20. 

o 2020. augusztus 10. 

 

Az egyes mintavételeket legkésőbb az ütemtervben meghatározott időpontot követő 4 napon belül kell 

elvégezni. A mintákat az átlagosan legnagyobb fürdési forgalom helyén legalább 1 méteres vízmélységnél, a 

vízfelület alatt 30 cm-rel kell venni. A minták vizsgálatának legalább a 78/2008. Korm. rendelet 1. 

mellékletében megjelölt 1. és 2. paramétereire kell kiterjednie.  

 

A minőségellenőrzés célját szolgáló akkreditált mintavétel helyszíni szemlével egybekötve történjen, 

amelynek ki kell terjednie a kátránymaradék, üveg, műanyag, gumi vagy egyéb hulladék előfordulásának, 

valamint fitoplanktonok és makrofiták burjánzásának megállapítására is. A szemle eredményét a vizsgálati 

jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 

 

4.) A fürdővíz, illetve fürdőhely határát a 78/2008. Korm. rendelet 4. melléklete szerint kell jelölni. 
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5.) A fürdőhely területének határától a vízfelületen minden irányban 100–100 m kiterjedésű, a vízparton 

pedig – az igénybe vett területen kívül – legalább 10 m szélességű védőterületet kell kijelölni. Duna folyó 

esetében védőterületet csak a fürdőhellyel azonos oldali folyóparton kell kijelölni. 

 

6.) A kijelölt védőterület határait jól látható figyelmeztető táblákkal kell megjelölni, és ott a külön 

jogszabályban meghatározott korlátozásokat be kell tartani. 

 

7.) A természetes fürdőhelyre vonatkozóan elkészített üzemeltetési szabályzatban foglaltakat, és a 78/2008. 

Korm. rendelet 7. mellékletében meghatározott – a fürdőhely szakszerű és biztonságos üzemeltetésével 

kapcsolatos részletes műszaki, technológiai, biztonságtechnikai, környezetvédelmi és egészségügyi – 

előírásokat maradéktalanul be kell tartani. 

 

8.) Az építményeket, a berendezési, felszerelési tárgyakat, telepített és mobil eszközöket (tábla, bója, 

lépcső, szabadtéri játékok, ivókutak stb.) a fürdési idény kezdete előtt fel kell újítani, valamint folyamatosan 

karban kell tartani. 

 

9.) A Magyarországon is megjelenő koronavírus miatt kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel, a 

fürdőhely kijelölő határozat mellékleteként csatolt BP/PNEF-TKI/1226-3/2020. iktatószámú, a természetes 

fürdőhelyek üzemeltetésével kapcsolatos iránymutatásban foglaltakat – a változások folyamatos követése és 

a mindenkor aktuális szabályozás figyelembe vétele mellett – be kell tartani. 

 

10.) A tárgyi fürdővíz használati engedélyezési eljárásban elsőfokon eljáró szakhatóságok (a Területi 

Vízvédelmi Hatóság, a Vízirendészeti Rendőrkapitányság, a Honvédelemért Felelős Miniszter) 

állásfoglalásaiban foglalt kikötéseket és feltételeket be kell tartani: 

 

a.) A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály (Honvédelemért Felelős Miniszter), mint honvédelmi 

szakhatóság az 7062-2/2020/h nyilvántartási számú szakhatósági állásfoglalásában a fürdőhely 

kijelöléséhez kikötések nélkül hozzájárult. 

 

b.) A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (Területi Vízvédelmi 

Hatóság) a 35100/9335-1/2020. ált. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában a fürdőhely kijelöléséhez az 

alábbi kikötésekkel járult hozzá: 

„1. A fürdőhely kijelölt védőterületén keletkezett szennyvizeket kizárólag közcsatornára kötve, vagy zárt 

rendszerű szennyvízgyűjtőben szabad elhelyezni. 

2. A védőterületen előforduló szennyeződés vagy annak veszélye esetén az üzemeltető köteles 

haladéktalanul bejelentést tenni az FKI-KHO-ra. 

3. A strand határait bójával ki kell tűzni. 

4. A vízfolyás 10 m-es parti sávjának használata nem akadályozhatja a vízgazdálkodási feladatok ellátását. 

5. Amennyiben a fürdőhely használata során bármilyen építmény elhelyezésére kerül sor, csak az érintett 

folyószakasz kezelőjének hozzájárulásával történhet.” 

 

c.) A Budapesti Rendőr-Főkapitányság Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti 

Osztálya (Vízirendészeti Rendőrkapitányság) a 01322/1011/2020. ált ügyszámú szakhatósági 

állásfoglalásában a természetes vízterület fürdővíz használatának engedélyezési eljárásához 

rendőrhatósági szempontból a következő feltételekkel járult hozzá: 

„I. A Szentendre, Postás strand, Szentendre 25/8.hrsz. Duna-parti részén található vízterület fürdővíz 

használat engedélyezéséhez csak abban az esetben járulok hozzá, ha a 78/2008.(IV.3) Korm. rend. szerint 

ott természetes fürdőhely kerül kijelölésre. 

II. A fürdővíz használata fürdésre – a 46/2001. (XII.27.) BM rend. 2. § f) pontja alapján – csak a 

78/2008.(IV.3) Korm. rend. szerint kijelölt és üzemeltetett kijelölt természetes fürdőhelyen történhet. 

III. A fürdőhely határait a 46/2001. (XII.27.) BM rend. 2. § c) és d) pontjainak figyelembevételével kell 

kijelölni; különös tekintettel a révátkelőhelyektől, hajóállomásoktól betartandó 100 méteres 

távolságra. 
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IV. Hozzájárulásom nem mentesít más jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítése alól.” 

  

A Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a 03/211-2/2020 ügyiratszámú levelében az alábbi 

nyilatkozatot tette:  

 „A Szentendre 25/8 hrsz-ú ingatlan Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2017. 

(VII.31.) Önk. sz. rendeletében, Szentendre Város Helyi Építési Szabályzatában (továbbiakban: SZÉSZ) és 

Szabályozási Tevében (továbbiakban: SZT) „Zkp/1-H” jelű közpark területként került meghatározásra.  

A SZÉSZ 63. § (6) bekezdése: A Zkp/1-H jelű övezetben  

a) a sportolással a strandolással összefüggő, a víz hasznosításával kapcsolatos építmény, 

b) a terület rendeltetésével kapcsolatos kiszolgáló épületek, egyéb építmények 

 elhelyezhetők. 

Nyilatkozatomat a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2017.(VII.31.) Önk. sz. 

rendeletében, Szentendre Város Helyi Építési Szabályzatában (továbbiakban: SZÉSZ) és Szabályozási 

Tervében, a a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek 

kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV.3.) kormányrendelet 5.§. (1) bekezdése alapján adtam ki.” 

 

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel, így arról a BFKH nem rendelkezett. 

 

Felhívja a BFKH az Ügyfél figyelmét arra, hogy a jelen határozatban foglalt előírások be nem tartása 

esetén egészségügyi bírság kiszabásának van helye.  

 

E döntés a közléssel válik véglegessé. A döntés ellen a Budapest Környéki Törvényszékhez (továbbiakban: 

Bíróság) címzett, közigazgatási jogvita eldöntése iránti keresetet lehet előterjeszteni.  A keresetlevelet a 

döntés közlésétől számított 30 napon belül kell a BFKH-nál (1138 Budapest, Váci út 174.) benyújtani, vagy 

postára adni.  

 

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett jogi képviselő és az ilyen kapcsolattartási formát választó 

természetes személy, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet 

kizárólag elektronikus úton, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu honlapon található IKR rendszer 

igénybevételével nyújthatja be. 

 

A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és 

azt a Bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartása keresetlevélben kérhető. A peres eljárás 

illetékköteles, melyet a Bíróság döntése szerint kell megfizetni.   

 

 

INDOKOLÁS 

 

A BFKH a rendelkező részben meghatározott természetes fürdővíz fürdési célú használatának 

engedélyezése ügyében 2020. június 09-én hivatalból eljárást indított.  

 

Az ügy iratanyagának áttanulmányozását követően a BFKH megállapította, hogy a fürdővíz használati 

engedélyezési eljárás lefolytatásához helyszíni szemle megtartása, valamint az eljárásban résztvevő 

szakhatóságok állásfoglalása szükséges, tekintettel a 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésére.  

 

A BFKH a BP/PNEF-TKI/1347-5/2020. iktatószámú végzésében foglaltak szerint – tekintettel a koronavírus 

fertőzés következtében kialakult járványügyi helyzetre – a szakhatóságok, a Jegyző, valamint az Ügyfél 

részvételével lefolytatandó helyszíni szemle megtartását mellőzte.  

Egyben felkérte az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti szakhatóságokat, hogy a hatályos jogszabályokban 

megadott határidőn belül szakhatósági állásfoglalásukat adják meg.  

Megkérte az illetékes Jegyző nyilatkozatát tárgyi ügy vonatkozásában.  

 

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/


 
 

4 / 7 

 

Közegészségügyi Osztály 1. 

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853 

Hivatali kapu KRID azonosító: 427094958 

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu 
 

Ügyféli nyilatkozatot is kért –10 napos határidő megjelölésével – az alábbiak szerint: 

„A BFKH kéri továbbá az Ügyfél nyilatkozatát az alábbiak vonatkozásában: 

- a 78/2008. Korm. rendelet 7. mellékletének 1.) – 18.) pontjaiban foglalt előírásoknak milyen módon tesz 

eleget? 

- a 2019-es évhez képest történt-e üzemeltetést érintő bármilyen változás? 

- adja meg a mély víz megjelölésére szolgáló eszközök számát, valamint azt a vízállástartományt, amelynél 

a fürdőhely üzemeltethető; 

- a fürdőhely területén a vízellátás és a szennyvízelvezetés milyen módon biztosított (közműves vagy 

egyedi)? 

- van-e tudomása a fürdővíz minőséget eseti vagy rendszeres jelleggel befolyásoló bármilyen körülmény 

fennállásáról? 

- küldje meg az aktualizált, a tárgyi fürdőhelyre vonatkoztatott üzemeltetési szabályzatot; 

- küldje meg a tárgyi fürdőhely sematikus térképét, amelyen tüntesse fel az alábbiakat:  

 a fürdővíz illetve fürdőhely határait, valamint a megjelölésükre szolgáló eszközök számát és 

elhelyezésük módját; 

 a minőségellenőrzés céljára szolgáló, a 7. § (4) bekezdéssel összhangban levő mintavételi pontot; 

 a fürdőhely védőterületét; 

 ivóvízvételi lehetőséget; 

 építményeket és azok funkcióját.” 

 

A BFKH megállapította, hogy  

- a szakhatóságok határidőben megadták állásfoglalásukat;  

- Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a fürdővíz használat engedélyezése ellen 

kifogást nem emelt; 

- Ügyfél a végzésben előírt adatokat, információkat a BFKH részére megadta; 

- 2020. július 03-án a Duna folyó vízállása miatt megtartott célellenőrzés alapján a fürdőhely 

üzemeltetésének akadálya nincs. 

 

A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: 

„A Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály 1. BP/PNEF-

TKI/1347-5/2020. hivatkozási számon szakhatósági megkeresést küldött Szentendre Postás strand 2020. 

évi természetes fürdőhely kijelölés és fürdővízhasználat engedélyezése tárgyában. 

A megkeresésben foglaltakat megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a fürdővíz használatának 

engedélyezése a katonai szervezetek tevékenységét nem befolyásolja, a Magyar Honvédség nemzeti és 

szövetségi védelmi feladatai végrehajtása biztosított, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

Állásfoglalásom a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 

intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 1. § (1), 21. § (1) d), 36. § (1) a), c)-e), 80. § 16. pontján 

alapszik. 

A szakhatóság hatáskörét és illetékességét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

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

ügyek táblázat 14. és 15. pontja, a szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslat kizárására vonatkozó 

előírást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) bekezdése 

tartalmazza. 

Állásfoglalásomat a honvédelemért felelős miniszter nevében, a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (III. 5.) HM utasítás 36. § (11) bekezdése alapján adtam ki.” 

 

 

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály szakhatósági 

állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: 

„Kérelmező hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: 

Ákr.) 55. § alapján szakhatósági állásfoglalást kért FKI-KHO-tól tárgyi ügyben 
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Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények 

védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet] 

szerint érvényes és jogerős határozattal kijelölt vízbázist nem érint. 

A Duna folyamra vonatkozó parti sávot 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 határozza meg 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 24. § szerint a nagyvízi mederben 

építményt elhelyezni az érintett folyószakasz mederkezelőjének hozzájárulásával lehet. 

A hatósági döntéshozatal a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló 

tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.) Korm. 

rendelet, 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletet és a vízgazdálkodási 

hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) 

Korm. rendelet], a Vgtv., valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény figyelembe vételével történt. 

Jelen döntés az Ákr. 55. § -án alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján 

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

meg. 

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki. 

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi 

igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 223/2014. (IX. 

4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2 pontja, valamint 

illetékességét a 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.” 

 

 

A Budapesti Rendőr-Főkapitányság Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztálya 

szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: 

„A Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály szakhatósági állásfoglalásomat kérte 

fürdővíz használatának engedélyezéséhez. 

A megkereséshez kapcsolódó kérelem/végzés alapján megállapítottam, hogy a fürdővíz használatának 

engedélyezésével kapcsolatosan rendőr hatósági kifogás nem merült fel, így szakhatósági hozzájárulásomat 

a fenti feltételekkel megadtam. 

Szakhatósági állásfoglalásomat az Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr) 

rendelet 55. §. 56.§., valamint a 323/2010. (XII.27.) Kormány rendelet 26.§.(1) bekezdés c) pontja által 

meghatározott jogkörömben eljárva hoztam meg.” 

 

Az ügyben releváns jogszabályi rendelkezések: 

 

A 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 3. § (1), (2) és (5) bekezdései, 5. §-a, valamint a 7. § (1), (2) és (4) 

bekezdései szerint:  

 

„3. § (1) Ha a kormányhivatal illetékességi területéhez tartozó felszíni vizekben a fürdőzők számának napi 

átlaga legalább 8 egybefüggő naptári héten várhatóan meghaladja a 100 főt, valamint megvannak a 

fürdőzés e rendelet szerint szükséges közegészségügyi követelményei, a kormányhivatal – hivatalból indított 

eljárásban – minden év május 1. napjáig 

a) dönt a fürdővíz fürdési célú használatának (a továbbiakban: fürdővíz használat) engedélyezéséről, 

b) megjelöli a fürdési idény tartamát, 

c) meghatározza a fürdővíz minőségének ellenőrzését szolgáló mintavételeknek a 7. § (2) bekezdése 

alapján kialakított ütemtervét, 

d) kijelöli a 3. melléklet szerinti védőterületet. 

(2) Ha a fürdőzésnek az e rendelet szerint szükséges közegészségügyi követelményei hiányoznak, a 

kormányhivatal elrendeli a fürdőzés tartós tilalmát, amely egy teljes fürdési idény időtartamára érvényes. (…) 
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(5) A kijelölt védőterület határait jól látható figyelmeztető táblákkal kell megjelölni és ott a külön 

jogszabályban meghatározott korlátozásokat be kell tartani. (…) 

 

5. § (1) (…) A fürdővíz használatának engedélyezését megelőzően a kormányhivatal helyszíni szemlét tart a 

szakhatóságok és a fürdővíz fekvése szerint illetékes jegyző részvételével. A szakhatóságok az 

állásfoglalásukat a helyszíni szemle keretében vagy az azt követő tizenöt napon belül adják meg. 

(2) A helyszíni szemle során vizsgálni kell a fürdővíz és a hozzá tartozó terület alkalmasságát, beleértve a 

fürdővíz korábbi minősítések szerinti, illetve új fürdővíz esetén legalább a 9. § (5) bekezdésének b) pontja 

szerinti minőségét, és annak megfelelősége esetén meg kell állapítani 

a) a fürdővíz, illetve fürdőhely határait, valamint a megjelölésükre szolgáló eszközök számát és elhelyezésük 

módját, 

b) a minőségellenőrzés céljára szolgáló, a 7. § (4) bekezdéssel összhangban levő mintavételi pontot, 

c) a mély víz megjelölésére szolgáló eszközök számát, 

d) azt a vízállástartományt, amelynél a fürdőhely üzemeltethető. 

(3) A kormányhivatal a fürdővíz használatát akkor engedélyezi, illetve a fürdőhelyet akkor jelöli ki, ha a 

fürdővíz minősége – a 9. §-ban foglaltak szerint – legalább „tűrhető”. Fürdőhelyet a kormányhivatal akkor 

jelöl ki, ha ezen túlmenően a fürdőhely az üzemeltetésre vonatkozó közegészségügyi előírásoknak megfelel. 

A fürdőhelyek üzemeltetésére vonatkozó részletes szabályokat a 7. melléklet tartalmazza. 

(4) (…) Az üzemeltetési szabályzatnak a fürdőhely szakszerű és biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos 

részletes műszaki, technológiai, biztonságtechnikai, környezetvédelmi és egészségügyi előírásokat kell 

tartalmaznia. 

(5) A védőterületen az ott keletkezett szennyvizet kizárólag közcsatornára kötött vagy zárt rendszerű 

szennyvízgyűjtőben szabad elhelyezni. 

(6) A védőterületen előforduló szennyeződés vagy annak veszélye esetén az üzemeltető haladéktalanul 

bejelentést tesz a területileg illetékes vízvédelmi hatóságnál, amely erről haladéktalanul tájékoztatja a 

kormányhivatalt. 

(7) A fürdővíz, illetve a fürdőhely megjelölésére szolgáló eszközök leírását a 4. melléklet tartalmazza. 

 

7. § (1) A fürdővíz minőségellenőrzését szolgáló mintavételi ütemtervhez tartozó mintavételek és 

laboratóriumi vizsgálatok elvégzéséről a kormányhivatal gondoskodik, üzemeltetett fürdőhely esetében erről 

– a (7) bekezdésben foglalt eltéréssel – a fürdőhely üzemeltetője saját költségére gondoskodik. 

(2) A fürdővíz mintavételeket a kormányhivatal által a 3. § (1) bekezdése és 4. § (1) bekezdése szerint 

meghatározott minőségellenőrzési ütemterv szerint kell elvégezni. Az egyes mintavételeket legkésőbb az 

ütemtervben meghatározott időpontot követő 4 napon belül kell elvégezni. Az első mintavételre legfeljebb 3 

héttel a fürdési idény kezdete előtt sort kell keríteni, majd további legalább 3 mintát kell venni a fürdési idény 

folyamán azzal, hogy az egyes mintavételek között nem telhet el egy hónapnál hosszabb idő. (…) 

(4) A mintákat az átlagosan legnagyobb fürdési forgalom helyén vagy a 6. § szerinti fürdővízprofil alapján 

várható legnagyobb szennyezési veszély helyén, legalább 1 méteres vízmélységnél, a vízfelület alatt 30 cm-

rel kell venni. A minták vizsgálatának legalább az 1. mellékletben megjelölt 1. és 2. paraméterekre kell 

kiterjednie. (…)” 

 

A BFKH megállapította, hogy a megküldött szakhatósági állásfoglalásokat, továbbá az Ügyfél és a Jegyző 

nyilatkozatait figyelembe véve a tárgyi természetes fürdővíz használatának – a rendelkező részben, valamint 

a 78/2008. Korm. rendeletben előírtak betartása mellett – nincs akadálya. 

 

Mindezek alapján a BFKH rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

 

A jelen határozatban foglalt előírások be nem tartásának jogkövetkezményét az egészségügyi hatósági és 

igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 13/A. § (1b) bekezdése alapján állapította meg a 

BFKH. 

 

Jelen ügyben a BFKH hatósági jogkörét az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. 

évi XI. törvény 10. § (1) bekezdése, hatáskörét a 78/2008. Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, illetékességét 
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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 3. § (1) bekezdése állapítja meg. 

 

A jogorvoslat lehetőségéről szóló tájékoztatást a BFKH az Ákr. 112. § és 114. §-ai, valamint a közigazgatási 

perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) 

bekezdése, 37. §-a és a 39. § (1) bekezdése alapján adta. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó 

előírásokról a Kp. 77. § (1)-(2) bekezdései rendelkeznek. 

 

A kereset elektronikus úton történő benyújtásáról – a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 

608. § (1) bekezdése alapján – az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 

szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 2. § (1) bekezdése, (4) bekezdés e) pontja és 9. § 

(1) bekezdés a) pont aa) alpontja, b) pontja rendelkezik. 

 

A Bíróság illetékességét a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének 

meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete határozza meg. 

 

A döntést a BFKH – az Ákr. 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének megfelelően – a hivatkozott 

jogszabályhelyek alapján hozta meg. 

 

A BFKH jelen iratot az Eüsztv. 9. § (1) bekezdésére tekintettel elektronikus úton közli az Ügyféllel és felhívja 

a figyelmet arra, hogy a BFKH-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani (szervezetnév: 

BFKHNSZSZ, KRID azonosító kód: 427094958).  

 

A véglegességre vonatkozóan az Ákr. 82. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel adott tájékoztatást a 

BFKH.   

 

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint 

 

dr. Sára Botond 

kormánymegbízott megbízásából 

 

 Dr. Vass Csaba 

 helyettes fővárosi és megyei tisztifőorvos helyett 

                                                                                                                             

     

Melléklet: — 

 

A határozatot kapják: 

 

1. Budapesti Rendőr-Főkapitányság Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti 

Osztály (Vízirendészeti Rendőrkapitányság) – Hivatali Kapu 

2. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (Területi Vízvédelmi 

Hatóság) – Hivatali Kapu 

3. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály (Honvédelemért Felelős Miniszter) – Hivatali Kapu 

4. Aquapalace Kft. (Ügyfél) – Cégkapu 

5. Szentendre Város Önkormányzata (Jegyző) – HK 

6. Irattár 

 

A határozatról értesül: 

1. Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatala – Hivatali Kapu 

2. Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály – Hivatali Kapu 
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