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HATÁROZAT 

 

A népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: 
BFKH) a Alsógöd 525 hrsz. alatti Szabad strand elnevezésű természetes fürdő (2131 Göd, Alsógöd 
525 hrsz.) fürdővizének (a továbbiakban: Fürdővíz) értékelését a természetes fürdővizek minőségi 
követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. 
(IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet) 9. § (1)-(4) bekezdése 
alapján hivatalból elvégezte, az értékelés eredményeként a természetes fürdővizet a minőségének 
megfelelően az alábbi osztályba sorolja:  

jó. 

 

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 Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) a 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 15. §-
a alapján megküldte az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) részére a minőségi értékelés 
eredményeit, valamint az az alapján az osztályozásra vonatkozóan kialakított javaslatait, mellyel 
kapcsolatos egyeztetések a Bizottsággal lezárásra kerültek.  

Az NNK 2022. július 15. napján megküldte a BFKH részére Budapest főváros és Pest megye 
természetes fürdőinek a Bizottság által jóváhagyott osztályozását, mely alapján a BFKH előtt – a 
fürdővízminőség értékelése és a fürdővizek osztályozása céljából – a Fürdővíz vonatkozásában 2022. 
július 15-én eljárás indult.  

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/
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A 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint: 

„9. § (1) A 7-8. § szerint elvégzett fürdővíz vizsgálatok eredményeit a kormányhivatal minden 
fürdővízre, minden fürdési idényt követően értékeli 

a) a 2. mellékletben részletezett eljárással, 

b) az 1. melléklet „A” oszlopa szerinti 1. és 2. paramétereknek az aktuális, és a három megelőző 
fürdési idény során elvégzett vizsgálatán alapuló fürdővíz minőségi adatsor felhasználásával. 

(2) A fürdővíz minőségének értékelése külön kitér a cianobaktérium burjánzással összefüggő 
egészségügyi kockázatnak az utolsó fürdési idény során észlelt mértékére. 

(3) A fürdővizek minőségének értékeléséhez használt adatsoroknak legalább 16 mintára, illetve a 7. § 
(3) bekezdése szerinti fürdővizek esetében legalább 12 mintára kell kiterjedniük. 

(4) Négynél kevesebb fürdési idény vizsgálati adatsorával is elfogadható olyan fürdővíz minőségének 
értékelése, amelyre a (3) bekezdés követelménye teljesül vagy, ha a fürdési idény nem haladja meg a 
8 hetet, és legalább 8 mintára kiterjedő adatsor áll rendelkezésre, amennyiben: 

a) a fürdővizet újonnan azonosították, vagy 

b) olyan változások következtek be, amelyek valószínűsíthetően befolyásolják a fürdővíz 2. melléklet 
szerinti osztályba sorolását, ez esetben az értékelést csak a változásokat követően vett mintákra 
vonatkozó fürdővíz-minőségi adatsorokból kell elvégezni. 

(5) A fürdővizeket minőségüknek megfelelően - az (1)-(4) bekezdések szerinti értékelés 
eredményeként - a kormányhivatal az alábbi osztályokba sorolja be: 

a) kifogásolt, 

b) tűrhető, 

c) jó, 

d) kiváló.” 
 

Az eljárás során a Fürdővíz 2018-2021. évi időszakhoz kapcsolódó 16 darabszámú mintavételek 

eredményei, az NNK által szakmai szempontból elvégzett értékelés és az osztályozásra vonatkozó 

javaslata, valamint a Bizottsággal lefolytatott egyeztetések eredményei kerültek figyelembe vételre. 

 

A természetes fürdővíz minőségének értékelésére és osztályba sorolására a 78/2008. (IV. 3.) Korm. 

rendelet 2. mellékletben meghatározott szempontrendszerre figyelemmel került sor. 

 

A fentiek alapján a BFKH a rendelkező részben meghatározott osztályba sorolta a Fürdővizet. 

 

A BFKH döntését a 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdésében, 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 (a 

továbbiakban: 385/2016. Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdése b) pontja szerinti hatáskörben és az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 16. § (1) 

bekezdés a)-b) pontja, továbbá a 385/2016. Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint meghatározott 

illetékességgel eljárva hozta meg. 

 

BFKH a jogorvoslat lehetőségéről szóló tájékoztatást az Ákr. 114. § (1) bekezdése, valamint a 

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

pontja, 12. § (1) bekezdése és a 39. § (1) bekezdése alapján adta meg. 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. 
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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. 

 

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

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

BFKHNSZSZ, KRID azonosítókód: 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. Kelemen Erzsébet 

 helyettes fővárosi és megyei tisztifőorvos  

         helyett 

 

 

Melléklet: – 

 

 

A határozatot kapják: 

1. Fürdőhely Üzemeltetője – Cégkapu 

2. Fürdőhely Tulajdonosa – Hivatali Kapu 

3. Irattár 

 

A határozatról értesül: 

1. Nemzeti Népegészségügyi Központ – Hivatali Kapu 

2. Közhírré tétel útján nyilvánosság 
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