Elkészült a hazai természetes fürdővizek uniós minősítése
A hazai természetes fürdővizek zöme, a 2014-2017. közötti időszak adatai alapján, kiváló
minősítést kapott az Európai Unió értékelési rendszere szerint. Kiváló a fürdővíz minősége a
Fertő-tó, Hévízi tófürdő és a Tisza-tó esetében, illetve a Velencei-tó és a balatoni fürdőhelyek
többségénél. A hazánk tavai és folyói fürdővizének mindössze hat százalékánál van gond a
vízminőséggel.
A természetes fürdővizek uniós irányelvek alapján készülő minősítését négy év bakteriológiai
vizsgálati eredményei alapján állítják össze a kockázat statisztikai értékelésével, ami nem csak egyegy mintát, illetve azok vizsgálati eredményét veszi figyelembe, hanem a vízminőség változásait, és
az esetlegesen fennálló egyéb egészségkockázatokat is követi. Ezen besorolás szerint kiváló, jó,
tűrhető és kifogásolt minősítést kaphat egy természetes fürdővíz. A 2014-2017. közötti időszakra
vonatkozó lista az Országos Közegészségügyi Intézet (a továbbiakban: OKI) honlapján, az alábbi
internetes címen megtalálható:
http://oki.antsz.hu/documents/termeszetes_furdovizek.pdf?5aec0aff900ba
A fürdési idény előtt a járási hivatalok népegészségügyi osztályai minden szabadvízi fürdőhelyet
ellenőriznek. Egy természetes fürdővizet általában egy szezon alatt négy alkalommal vizsgálnak,
nyitás előtt, és a nyár folyamán havonta egyszer az üzemeltető által megbízott akkreditált
laboratóriumok. A vízmintavétel mellett a helyszínen szemrevételezik, hogy a víz felületén van-e
darabos és/vagy úszó szennyeződés, esetlegesen olajfolt, vagy megfigyelhető-e intenzív
hínárosodás. A tavakon a vízvirágzásra is figyelnek, ami a köznyelvben kék algának nevezett,
allergén toxinokat termelő baktérium elszaporodását jelenti. Ennek jelei a víz kékeszöld
elszíneződése, zavarosodása, esetleg habzása. A levett vízmintákban két bakteriális paraméter
jelenlétét vizsgálják, amelyek szennyvíz eredetű szennyeződésre, és az ebből adódó
egészségkockázatra utalhatnak.
Az OKI összesítése alapján az országos helyzetkép alapvetően pozitív, a 229 minősített fürdővíz
94%-ban kiváló vagy jó minősítést, 3%-ban tűrhető minősítést kapott. Mindössze hét fürdőhely
esett az elmúlt négy év adatai alapján kifogásolt kategóriába (Göd, Felső gödi szabad strand; Makó,
Maros Kalandpart; Mosonmagyaróvár, Mosoni utcai szabad strand; Jánd, Tisza-parti szabad strand;
Tivadar, Tisza-parti szabad strand; Vásárosnamény, Gergelyiugornyai szabad strand; Tiszasziget,
Turisztikai Központ "Szabadstrand").
Néhány fürdőhely (5 db) esetében előfordul, hogy az elmúlt négy évről nem állt rendelkezésre
elegendő számú, illetve megfelelő ütemezésben vett vízminta, így a szigorú szabályok miatt ezek
uniós értékelésére nem kerülhetett sor. A listában ezen fürdőhelyek neve mellett a „besorolás alatt
(nem elegendő minta)” megjelölés található. Mindez nem jelenti azt, hogy az adott fürdőhelyen a
vízminőség ne lenne megfelelő. A szezonban az OKI ezek vizsgálati eredményeit is közzéteszi a
honlapján, csakúgy, mint az összes többi természetes vizek mentén kijelölt fürdőhelyét. Az új
fürdőhelyek (22 db) esetében, ahol természetesen nem áll rendelkezésre a minősítéshez a 4 éves
adatsor, „besorolás alatt (új)” megjelölés került feltüntetésre.
Az egyes fürdővizek részletes jellemzését a természetes fürdővizek népegészségügyi szervek által
elkészített fürdővízprofilja tartalmazza, amely kiterjed az esetlegesen egészségkárosító hatást
előidéző szennyezőforrásokra és szennyezési okokra (pl. tisztított vagy tisztítatlan szennyvíz
bevezetése, állati trágya bemosódás, csapadék túlfolyó, ipari vagy mezőgazdasági tevékenység,

stb.), valamint ezek értékelésére. A fürdővízprofilok elérhetőek a megyei kormányhivatalok
népegészségügyi főosztályainak, valamint az OKI honlapján.
A nem kijelölt fürdőhelyeken való fürdőzés nem javasolt, mivel ezeken a helyszíneken a víz
minőségét nem ellenőrzik, a fürdőzés higiénés feltételei nincsenek meg. A közegészségügyi
veszélyeken túl sok esetben a balesetveszély miatt tiltott a fürdés (pl. bányatavak).

