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Somogy megye fürdésre használt felszíni vizei  
2019 

 

Somogy megyében jelenleg 62 db természetes fürdőhely üzemel, melyből a Balaton déli partján 

Balatonberénytől Balatonvilágosig 59 található, ezen kívül Barcsnál a Dráva folyón, Kaposváron 

a Deseda tónál, valamint Hajmáson a Zselicvölgy Plázs. 

A természetes fürdővizekben való fürdés feltételeit és az engedélyezés rendjét a természetes 

fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és 

üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Kormányrendelet szabályozza. 

A népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalok a fürdőhely kijelölési, illetve fürdővíz 

használati engedélyezési eljárásokat lefolytatták. A helyszíni szemlék alapján az üzemelés 

tárgyi és személyi feltételei biztosítottak.  

A strandok zöménél az idei szezon június 07-én kezdődik és szeptember 01-ig tart. 

A jogszabályi előírásnak megfelelően a vízminőség ellenőrzése céljából folyamatos monitorozás 

történik, általában a szezonban 4 mintát vetetnek az üzemeltetők.  

A szezon előtti mintavételek mindenhol megtörténtek, a vizsgálatok alapján jelenleg valamennyi 

strand vize fürdésre alkalmas. 

A további vizsgálatokat a jóváhagyott mintavételi ütemterv alapján – a kijelölt mintavételi 

helyeken – havi gyakorisággal fogják elvégeztetni, akkreditált laboratóriummal. Az aktuális 

vízminőségi adatok a strandokon kihelyezett információs táblákon megtalálhatók, valamint a 

területileg illetékes járási hivatal népegészségügyi osztályainak munkatársai is adnak 

tájékoztatást. 

A strandok minősítését az aktuális és az azt megelőző három év vizsgálati eredményeit alapul 

véve a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) végzi, a minősítés megtalálható az NNK 

honlapján - www.oki.hu.  

A 2015-2018. évi adatok alapján a balatoni strandok és a Deseda tó „kiváló” minősítést kapott. 

 

 
 
A drávai szabad strand minősítése: „jó” 

 

 
 

http://www.oki.hu/


 2 

Balatonőszödön a Községi strand, valamint a Hajmási Zselicvölgy Plázs még nem rendelkezik 

megfelelő számú vizsgálati eredménnyel, így a minősítésük: „besorolás alatt” 

A szezonban is folyamatosan ellenőrizzük a strandok higiénés állapotát, melynek során az 

alábbiakat vizsgáljuk: 

 üzemeltetési szabályzat megléte, tartalma; 

 a működés személyi és tárgyi feltételei; 

 információs táblák és azok adattartalma;  

 pihenőterületek rendezettsége; 

 játszóterek, sportolásra kijelölt helyek állapota; 

 illemhelyek, zuhanyozók, öltözők higiénés állapota; 

 a dohányzásra vonatkozó előírások betartása;  

 az elsősegélynyújtás feltételei; 

 a hulladékgyűjtés; 

 a vízfelület és vízpart tisztasága; 

 a bóják megléte. 

 
Az egyes strandokra vonatkozó fürdési idény hosszát az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

Település Strand neve 
Fürdési idény első 

és utolsó napja 

Balatonberény Községi fizető strand 06.07. – 09.01. 

Balatonberény Naturista strand 06.07. – 09.01. 

Balatonberény Erzsébet tábor nem üzemel 

Balatonmáriafürdő Községi fizető strand 06.07. – 09.01. 

Balatonmáriafürdő Zagytéri strand 06.07. – 09.01. 

Balatonmáriafürdő Hajóállomási strand 06.07. – 09.01. 

Balatonmáriafürdő Polgár u-i strand 06.07. – 09.01. 

Balatonmáriafürdő Szabadság u-i strand 06.07. – 09.01. 

Balatonmáriafürdő Őrház u-i strand 06.07. – 09.01. 

Balatonmáriafürdő Őz u-i strand 06.07. – 09.01. 

Balatonmáriafürdő Hullám u-i strand 06.07. – 09.01. 

Balatonfenyves Balatonpart u-i strand 06.07. – 09.01. 

Balatonfenyves Pozsonyi u-i strand 06.07. – 09.01. 

Balatonfenyves Csalogány u-i strand 06.07. – 09.01. 

Balatonfenyves István u-i strand 06.07. – 09.01. 

Balatonfenyves Balatonfenyves-alsói strand 06.07. – 09.01. 

Fonyód-Bélatelep Bélatelepi strand 06.07. – 09.01. 

Fonyód-Bélatelep Napsugár Kemping strand 06.07. – 09.01. 

Fonyód-Bélatelep Huszka u-i strand 06.07. – 09.01. 
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Fonyód-Bélatelep Báthori u-i strand 06.07. – 09.01. 

Fonyód Sándortelepi strand 06.07. – 09.01. 

Fonyód Városi strand 06.07. – 09.01. 

Fonyód-Fonyódliget Árpádparti strand 06.07. – 09.01. 

Fonyód-Fonyódliget Erzsébet tábor strand Nem nyit ki 

Balatonboglár Platán strand 06.07. – 09.01. 

Balatonboglár Kodály u-i strand 06.07. – 09.01. 

Balatonboglár Jankovics telepi strand 06.07. – 09.01. 

Balatonboglár Bójaközi strand 06.07. – 09.01. 

Balatonboglár Fiumei u-i strand 06.07. – 09.01. 

Balatonboglár Sziget strand 06.07. – 09.01. 

Balatonboglár Sellő Kemping strand 06.07. – 09.01. 

Balatonlelle 
Nagy szabad strand 
(Keleti - Nyugati feltöltés)  

06.07. – 09.01. 

Balatonlelle Napfény strand 06.07. – 09.01. 

Balatonlelle Csöpi közi strand 06.07. – 09.01. 

Balatonlelle Szirom közi strand 06.07. – 09.01. 

Balatonszemes Lidó Camping strand nem üzemel 

Balatonszemes Hattyú Camping strandja nem üzemel 

Balatonszemes Berzsenyi u. községi strand 06.07. – 09.01. 

Balatonszemes Vadvirág Camping strand 06.07. – 09.01. 

Balatonőszöd Erzsébet Üdülő strand nem üzemel 

Balatonőszöd Hullám strand 06.07. – 09.01. 

Balatonőszöd Községi strand 06.07. – 09.01. 

Balatonszárszó Mikszáth K. u-i strand 06.07. – 09.01. 

Balatonszárszó Bendegúz téri strand 06.07. – 09.01. 

Balatonszárszó Móricz Zs. u-i strand 06.07. – 09.01. 

Balatonföldvár Keleti strand 06.07. – 09.01. 

Balatonföldvár Hotel Riviera Park Hotel strandja 06.07. – 09.01. 

Balatonföldvár Nyugati strand 06.07. – 09.01. 

Szántód Juhász Gy. u-i strand 06.07. – 09.01. 

Szántód Rigó utcai strand 06.07. – 09.01. 

Zamárdi Autós (Mirabella) Camping strand 04.15. – 10.15. 

Zamárdi Jegenye téri strand 06.07. – 09.01. 

Zamárdi Nagy szabad strand  06.07. – 09.01. 

Siófok Újhelyi strand 06.07. – 09.01. 
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Siófok Ezüstparti strand 06.07. – 09.01. 

Siófok Hotel Móló előtti strand 06.07. – 09.01. 

Siófok Hotel Európa előtt 06.07. – 09.01. 

Siófok Petőfi sétány - Nagystrand 06.07. – 09.01. 

Siófok 
Aranyparti strand - Szent I. 
sétány 

06.07. – 09.01. 

Siófok Sóstói strand 06.07. – 09.01. 

Siófok Gamászai strand 06.07. – 09.01. 

Balatonvilágos Club Aliga strand 06.07. – 09.01. 

Balatonvilágos Községi strand 06.07. – 09.01. 

Balatonvilágos Erzsébet Panzió strand nem üzemel 

Balatonvilágos Hotel Weberer’s Club strand 06.07. – 09.01. 

Kaposvár Deseda szabad strand 06.15. – 09.01. 

Barcs Drávai szabad strand 06.01. – 08.31. 

Hajmás Zselicvölgy Plázs 06.15. – 08.31. 

 

A népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal a nyilvánosság számára lehetőséget 

biztosít a fenti rendelet végrehajtásában való részvételre, különösen a fürdővizek listájának 

megállapítására, felülvizsgálatára és frissítésére vonatkozóan javaslatok, észrevételek és 

panaszok megtétele útján. A járási hivatal a nyilvánosság észrevételeinek, javaslatainak 

fogadását az alábbiakban közölt elérhetőségeken, illetve személyes konzultáció keretében 

biztosítja. 

Kapcsolattartók: 

 Sótonyi-Mayer Zsuzsanna – közegészségügyi szakügyintéző 

Deseda strand, Hajmás-Zselicvölgy Plázs vonatkozásában. 

Elérhetősége: Tel.: 82/528-430; e-mail: sotonyi-mayer.zsuzsanna @kaposvar.gov.hu  

 Lakos Tamás – település- és környezet-egészségügyi szakügyintéző 

Balatonberény, Balatonmária, Balatonfenyves, Fonyód, Balatonboglár és Balatonlelle települések 

strandjaira vonatkozóan. 

Elérhetősége: Tel.: 85/515-382; e-mail: lakos.tamas@marcali.gov.hu 

 Konkoly Szilvia – közegészségügyi szakügyintéző 

Balatonszemes, Balatonőszöd, Balatonszárszó, Balatonföldvár, Szántód, Zamárdi, Siófok és 

Balatonvilágos települések strandjaira vonatkozóan. 

Elérhetősége: Tel.: 84/519-320; e-mail: konkoly.szilvia@siofok.gov.hu  

 Varga Tibor – közegészségügyi szakügyintéző  

Drávai Szabad strand vonatkozásában.                                                   

Elérhetősége: Tel.: 82/795-053; e-mail: varga.tibor@nagyatad.gov.hu  

 

 

 

mailto:rozsas.anita@kaposvar.gov.hu
mailto:lakos.tamas@marcali.gov.hu
mailto:konkoly.szilvia@siofok.gov.hu
mailto:varga.tibor@nagyatad.gov.hu
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A nem kijelölt fürdőhelyeken, valamint a fürdővíz használati engedéllyel nem rendelkező 

természetes vizekben a fürdőzés kockázatos, mivel a víz minősége nem ellenőrzött, a 

természetes fürdőként történő használathoz a szabályozott közegészségügyi feltételek nem 

biztosítottak. Pl.: Bárdudvarnok-Kaposdada: Petörke-tó, Gyékényes: Bánya-tó. 

 

 
Fürödni nem ajánlott! 

 

 

A szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól szóló 46/2001. (XII. 27.) BM rendelet 2. § 

(1) bekezdése nevesíti azokat a helyeket, ahol tilos fürdeni:   

a) hajóútban; 

b) hajóutat és hajózási akadályt jelző bóják, nagyhajók, úszó munkagépek és fürdés célját 

nem szolgáló úszóművek 100 méteres körzetében; 

c) vízlépcsők és vízi munkák 300 méteres, hidak, vízkivételi művek, egyéb vízi műtárgyak, 

komp- és révátkelőhelyek 100 méteres körzetében; 

d) kikötők, úszóműves kikötőhelyek, úszóműállások, hajóhidak, veszteglőhelyek, vízi 

sportpályák, vízi repülőterek és hajókiemelő berendezések területén és 100 méteres 

körzetében; 

e) egészségre ártalmas vizekben; 

f) a kijelölt fürdőhelyek kivételével a határvizekben és a városok belterületén lévő szabad 

vizekben; 

g) vízi jármű kísérete nélkül a Balaton Somogy megyéhez tartozó területén, a parttól 1000 

méternél, Veszprém és Zala megyéhez tartozó területén a parttól 500 méternél nagyobb 

távolságra, valamint a Tisza-tó területén a parttól 500 méternél nagyobb távolságra; 

h) éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, kivéve, ha a vízfelület megvilágított, és 

legfeljebb a mély víz határáig; 

i) ahol azt tiltó tábla jelzi. 

 

 

Fürödni tilos! 


