
A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek 
kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 6. §  értelmében a fővárosi és 
megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve (a továbbiakban: megyei 
népegészségügyi szakigazgatási szerv) - hivatalból indított eljárásban - minden fürdővíz profilját 
megállapítja. (fürdővízprofil: a fürdővíz olyan jellemzése, amely a fürdővízzel kapcsolatos 
egészségkárosító hatást előidézhető szennyezési forrásokra és szennyezési okokra, valamint ezek 
értékelésére terjed ki) 

Egy fürdővízprofil vonatkozhat egy vagy több összefüggő fürdővízre. 
 

 A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv a megfelelő helyi médiában, valamint a honlapján 
közzéteszi az illetékességi területét érintően: 
 
a) a nyilvántartott fürdővizek listáját, 
b) minden egyes fürdővíz elmúlt három évre vonatkozó osztályozását és fürdővíz-profilját, ideértve az 
utolsó osztályozást követően végzett minőségellenőrzés eredményeit, 
c) a „kifogásolt” osztályba sorolt fürdővizek esetén a szennyezés okainak megszüntetésére és a fürdőzők 
szennyezés expozíciójának megakadályozására, valamint a szennyezés elhárítására tett intézkedéseket, 
d) rövid távú szennyezésnek kitett fürdővizek esetén általános tájékoztatást: 
da) azokról a körülményekről, amelyek feltehetőleg rövid távú szennyezéshez vezetnek, 
db) a szennyezés előfordulásának valószínűségéről és valószínűsíthető időtartamáról, 
dc) a szennyezés okairól, 
dd) a szennyezés okainak elhárítására és a fürdőzők expozíciójának megakadályozására tett 
intézkedésekről. 
 
A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv a fenti információkat amint az rendelkezésre áll, de 
legkésőbb minden év december 15-éig teszi közzé. 

 Balatonberény nyugati partszakasz 

 Balatonboglár Jankovics telep 

 Balatonboglár keleti partszakasz 

 Balatonboglár középső partszakasz 

 Balatonfenyves 

 Balatonfenyves alsó 

 Balatonföldvár Keleti strand 

 Balatonföldvár Nyugati strand 

 Balatonföldvár Riviéra Park Hotel 

 Balatonlelle középső partszakasz 

 Balatonlelle Nagy szabadstrand 

 Balatonmária községi strand + Zagytéri strand 

 Balatonmária Hajóállomás 

 Balatonmária keleti partszakasz 

 Balatonszárszói partszakasz 

 Balatonszemes Berzsenyi u. strand 

 Balatonszemes Vadvirág kemping 

 Balatonszemesi partszakasz 

 Barcs Dráva folyó szabadstrand 

 Fonyód Árpádpart 

 Fonyód középső partszakasz 

 Fonyód Sándortelep 

 Fonyód-Bélatelep 

 Fonyódliget SM Gyermektábor 

 Kaposvár Deseda-tó 

http://www.somogy.gov.hu/dokuk/kormanyhivatal/nszsz/Balatonberenyi_partszakasz_furdovizprofil.pdf
http://www.somogy.gov.hu/dokuk/kormanyhivatal/nszsz/Balatonboglar_Jankovics_telep_furdovizprofil.pdf
http://www.somogy.gov.hu/dokuk/kormanyhivatal/nszsz/Balatonboglar_keleti_partszakasz_furdovizprofil.pdf
http://www.somogy.gov.hu/dokuk/kormanyhivatal/nszsz/Balatonboglar_kozepso_partszakasz_furdovizprofil.pdf
http://www.somogy.gov.hu/dokuk/kormanyhivatal/nszsz/Balatonfenyvesi_partszakasz_furdovizprofil.pdf
http://www.somogy.gov.hu/dokuk/kormanyhivatal/nszsz/Balatonfenyves_also_furdovizprofil.pdf
http://www.somogy.gov.hu/dokuk/kormanyhivatal/nszsz/Balatonfoldvar_Keleti_strand_furdovizprofil.pdf
http://www.somogy.gov.hu/dokuk/kormanyhivatal/nszsz/Balatonfoldvar_Nyugati_strand_furdovizprofil.pdf
http://www.somogy.gov.hu/dokuk/kormanyhivatal/nszsz/Balatonfoldvar_Riviera_strand_furdovizprofil.pdf
http://www.somogy.gov.hu/dokuk/kormanyhivatal/nszsz/Balatonlelle_kozepso_partszakasz_furdovizprofil.pdf
http://www.somogy.gov.hu/dokuk/kormanyhivatal/nszsz/Balatonlelle_Nagy_szabadstrand_furdovizprofil.pdf
http://www.somogy.gov.hu/dokuk/kormanyhivatal/nszsz/Balatonmaria_Kozsegi_strand_Zagyteri_strand_furdovizprofil.pdf
http://www.somogy.gov.hu/dokuk/kormanyhivatal/nszsz/Balatonmaria_Hajoallomasi_strand_furdovizprofil.pdf
http://www.somogy.gov.hu/dokuk/kormanyhivatal/nszsz/Balatonmaria_keleti_partszakasz_furdovizprofil.pdf
http://www.somogy.gov.hu/dokuk/kormanyhivatal/nszsz/Balatonszarszoi_partszakasz_furdovizprofil.pdf
http://www.somogy.gov.hu/dokuk/kormanyhivatal/nszsz/Balatonszemes_Berzsenyi_u_strand_furdovizprofil.pdf
http://www.somogy.gov.hu/dokuk/kormanyhivatal/nszsz/Balatonszemes_Vadvirag_kemping_furdovizprofil.pdf
http://www.somogy.gov.hu/dokuk/kormanyhivatal/nszsz/Balatonszemesi_partszakasz_furdovizprofil.pdf
http://www.somogy.gov.hu/dokuk/kormanyhivatal/nszsz/Barcs_Dravai_Szabad_starnd_furdovizprofil.pdf
http://www.somogy.gov.hu/dokuk/kormanyhivatal/nszsz/Fonyod_arpadpart_furdovizprofil.pdf
http://www.somogy.gov.hu/dokuk/kormanyhivatal/nszsz/Fonyod_kozepso_partszakasz_furdovizprofil.pdf
http://www.somogy.gov.hu/dokuk/kormanyhivatal/nszsz/Fonyod_Sandortelepi_strand_furdovizprofil.pdf
http://www.somogy.gov.hu/dokuk/kormanyhivatal/nszsz/Fonyod_Belatelep_furdovizprofil.pdf
http://www.somogy.gov.hu/dokuk/kormanyhivatal/nszsz/Fonyod_Fonyodliget_Gyermektabor_furdovizprofil.pdf
http://www.somogy.gov.hu/dokuk/kormanyhivatal/nszsz/Kaposvar_Deseda_to_furdovizprofil.pdf


 Lengyeltóti Kék-tó 

 Siófok Hotel Móló 

 Siófok keleti partszakasz 

 Siófok nyugati partszakasz 

 Szántódi partszakasz 

 Zamárdi Autós kemping 

 Zamárdi partszakasz 

http://www.somogy.gov.hu/dokuk/kormanyhivatal/nszsz/Lengyeltoti_Kek_to_furdovizprofil.pdf
http://www.somogy.gov.hu/dokuk/kormanyhivatal/nszsz/Siofok_Hotel_Molo_strand_furdovizprofil.pdf
http://www.somogy.gov.hu/dokuk/kormanyhivatal/nszsz/Siofok_keleti_partszakasz_furdovizprofil.pdf
http://www.somogy.gov.hu/dokuk/kormanyhivatal/nszsz/Siofok_nyugati_partszakasz_furdovizprofil.pdf
http://www.somogy.gov.hu/dokuk/kormanyhivatal/nszsz/szantodi_partszakasz_furdovizprofil.pdf
http://www.somogy.gov.hu/dokuk/kormanyhivatal/nszsz/zamardi_autos_kemping_strand_furdovizprofil.pdf
http://www.somogy.gov.hu/dokuk/kormanyhivatal/nszsz/zamardi_partszakasz_furdovizprofil.pdf

