
 

 

Tájékoztatás  

a Baranya megyében fürdésre használt  

felszíni vizek minőségéről 2018. 

 

Baranyában a 2018-as nyári szezonban - 3 db engedélyezett természetes fürdőhely üzemel az 

előző évekhez hasonlóan. 

Mindhárom fürdőhely esetén a fürdési idényt 2018. 06.01 – 2018. 08. 31. időszakra tervezik.  

A fürdővíz használati engedélyezési eljárása során a népegészségügyi hatóság (Pécsi Járási 

Hivatal Népegészségügyi Osztálya) helyszíni szemle során győződik meg a közegészségügyi 

feltételek meglétéről. Csak megfelelő vízminőség és közegészségügyi feltételek megléte esetén 

engedélyezik a fürdővíz használatot a szezonra. Szezon alatt havonta történik vízminőségi 

vizsgálatok, szigorúan meghatározott ütemterv szerint. Ugyanakkor szezon alatt is történik 

közegészségügyi ellenőrzés a természetes fürdőhelyeken.  

Közegészségügyi feltételeket a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a 

természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV.3.) 

Kormányrendelet határozza meg. 

 

Kijelölt fürdőhely: 

Orfű, Orfűi- tó (Tó strand) 

Fürdővíz használati engedélyhez szükséges vízmintavétel ideje: 2018.05.28., melynek 

eredménye megfelelő. 

A tó vizének minősége a természetes fürdők vizével szemben támasztott követelményeknek 

megfelel. A tó vize fürdésre alkalmas, a tó környezetében a közegészségügyi feltételek 

biztosítottak a természetes fürdőként történő használathoz. A víz minősége a fürdési 

szezonban rendszeresen, havi gyakorisággal ellenőrzött.  

A 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet alapján a 2014-2017. évekre vonatkozó vízvizsgálatok 

alapján a tó vízének minősítése „jó” besorolású. 
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Kapcsolattartó Csurilla Ádám közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző  

Baranya Megyei Kormányhivatal 

Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 

Népegészségügyi Osztály 

7623 Pécs, Szabadság u. 7. 

Tel.: 72/896-212 

E-mail: csurilla.adam@baranya.gov. 

 

Az aktuális vízminőségi eredmények a továbbiakban a következő címen tekinthetők meg: 

www.antsz.hu (Témáink/Fürdőhelyek/Természetes fürdővíz minták aktuális minősítése) 

 

Nem kijelölt, de engedélyezett fürdőhelyek: 

Orfű: Pécsi- tó 

Fürdővíz használati engedélyhez szükséges vízmintavétel ideje: 2017.05.29., melynek 

eredménye megfelelő. 

A 2017-es szezon alatt a tó vizének minősége a természetes fürdők vizével szemben támasztott 

követelményeknek megfelelt.  A tó vize fürdésre alkalmas volt, a tó környezetében a 

közegészségügyi feltételek biztosítottak voltak a természetes fürdőként történő használathoz. 

A víz minősége a fürdési szezonban rendszeresen, havi gyakorisággal ellenőrzött.  

A 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet alapján a 2014-2017. évekre vonatkozó vízvizsgálatok 

alapján a tó vízének minősítése „kiváló” besorolású. 

 

Abaliget I. sz. tó 

Fürdővíz használati engedélyhez szükséges vízmintavétel ideje: 2017.05.29., melynek 

eredménye megfelelő. 

A tó vizének minősége a természetes fürdők vizével szemben támasztott követelményeknek 

megfelel. A tó vize fürdésre alkalmas, a tó környezetében a közegészségügyi feltételek 

biztosítottak a természetes fürdőként történő használathoz. A víz minősége a fürdési 

szezonban rendszeresen, havi gyakorisággal ellenőrzött.  

A 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet alapján a 2014-2017. évekre vonatkozó vízvizsgálatok 

alapján a tó vízének minősítése „kiváló” besorolású. 

 

Kapcsolattartó: Csurilla Ádám közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző  

http://www.antsz.hu/
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Baranya Megyei Kormányhivatal 

Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 

Népegészségügyi Osztály 

7623 Pécs, Szabadság u. 7. 

Tel.: 72/896-212 

E-mail: csurilla.adam@baranya.gov. 

 

Az aktuális vízminőségi eredmények a továbbiakban a következő honlapon tekinthetők meg: 

www.antsz.hu (Témáink/Fürdőhelyek/ Természetes fürdővíz minták aktuális minősítése) 

 

Nem ellenőrzött, ezért fürdésre nem javasolt természetes vizek: 

Pécsvárad: Dombay- tó 

Duna Mohácsnál, és a Dráva Drávaszabolcs kikötőnél 

A fenti tavak vizének minősége rendszeresen nem ellenőrzött. 

A közegészségügyi feltételek a tó teljes partszakaszán a természetes fürdőként történő 

használathoz nem biztosítottak. A fürdőzést nem javasoljuk! 

 

Tájékoztató 

a nyilvánosság bevonásáról a fürdővízminőség-felügyeleti feladatok végrehajtásában 

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.) Korm. rendelet szabályozza. 

A nyilvánosság bármely tagjának vagy csoportjának képviselője jogosult a fürdővizek 

kijelölésével kapcsolatban kérdést, észrevételt vagy javaslatot előterjeszteni. A javaslataikat, 

észrevételeiket megtehetik a területileg illetékes Pécsi Járási Hivatal Népegészségügyi 

Osztályán 7623, Pécs Szabadság u. 7. személyesen vagy a fentebb említett elérhetőségeken 

keresztül. 

http://www.antsz.hu/

