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HATÁROZAT
A Nógrád Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal) a Bánki Tó-Strand elnevezésű
természetes fürdő (2653 Bánk, Petőfi S. u. 61.) fürdővizének értékelését a természetes fürdővizek
minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről
szóló 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:
kiváló.
A határozat a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs.
A határozatot sérelmező ügyfél jogszabálysértésre hivatkozással, a határozat közlésétől számított 30
napon belül közigazgatási pert indíthat. A keresetlevelet a Budapest Környéki Törvényszékhez
címezve, a Nógrád Megyei Kormányhivatalhoz (3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9.) kell benyújtani.
A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus
úton nyújthatja be a Kormányhivatal honlapján elérhető iForm elektronikus nyomtatványkitöltő
alkalmazással (https://e-kormanyablak.kh.gov.hu), vagy hivatali kapun keresztül. A jogi képviselő
nélkül eljáró felperes a keresetlevelet választása szerint elektronikus úton (https://epapir.gov.hu), vagy
a bíróság honlapjáról letölthető formanyomtatványon vagy – a közigazgatási perrendtartásról szóló
2017. évi I. törvény 37. §-ában előírt kötelező tartalommal – ajánlott küldeményként postai úton is
előterjesztheti.
A végleges határozatot a törvényszék az ügyfél kérelmére - az ügy érdemi elbírálására lényegesen ki
nem ható eljárási szabályszegés kivételével – jogsértés megállapítása esetén megváltoztatja,
megsemmisíti vagy hatályon kívül helyezi, és ha szükséges, a hatóságot új eljárás lefolytatására
kötelezi. Jogsértés hiányában a törvényszék a keresetet elutasítja.
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 törvényszék 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. A peres eljárás illetékköteles, melyet a törvényszék döntése
szerint kell megfizetni.
INDOKOLÁS
A Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) a természetes fürdővizek minőségi
követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008.
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(IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 15. §-a alapján megküldte az Európai
Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) részére a minőségi értékelés eredményeit, valamint az alapján
az osztályozásra vonatkozóan kialakított javaslatait, mellyel kapcsolatos egyeztetések a Bizottsággal
lezárásra kerültek.
Az NNK 2022. június 13. napján megküldte a Kormányhivatal részére Nógrád megye természetes
fürdőjének az Európai Bizottság által jóváhagyott osztályozását, mely alapján a Kormányhivatalnál a
fürdővízminőség értékelése és a fürdővizek osztályozása céljából a Bánki Tó-Strand elnevezésű
természetes fürdő vonatkozásában eljárás indult.
A 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
eredményeként - a kormányhivatal az alábbi osztályokba sorolja be:

szerinti

értékelés

a) kifogásolt,
b) tűrhető,
c) jó,
d) kiváló.”
Az eljárás során a Bánki Tó-Strand elnevezésű természetes fürdővíz a 2018-2021. évekhez
kapcsolódó 16 darab mintavételi 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 2. mellékletben
meghatározott szempontrendszerre figyelemmel került sor.
A fentiek alapján a Bánki Tó-Strand természetes fürdőt a rendelkező részben foglaltak szerint a Korm.
rendelet 9. § (5) bekezdése alapján a Kormányhivatal kiváló osztályba sorolta.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)
„80. § [A döntés formái]
(1) A döntés határozat vagy végzés. A hatóság – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – az ügy
érdemében határozatot hoz, az eljárás során hozott egyéb döntések végzések.”
A Kormányhivatal a jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján biztosította,
szabályait a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény állapítja meg.
A határozat a közléssel véglegessé válik az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján.
A Kormányhivatal a döntést a Korm. rendelet 9. § (5) bekezdésében, valamint a fővárosi és megyei
kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról,

3
továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII.2.) Kormányrendelet
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 fővárosi és
megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.)
Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerint meghatározott illetékességgel eljárva hozta meg.

Salgótarján, 2022. július 04.
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