
Természetes fürdőhelyek Budapesten és Pest megyében 

2019. 

 

Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy a 

közép-magyarországi régió (Budapest és Pest megye) területén 2019-ben 24 db természetes 

fürdőhely került kijelölésre.  

A természetes fürdőhelyek közegészségügyi szempontú felügyeletét az illetékes járási/kerületi 

hivatalok népegészségügyi osztályai (a továbbiakban: Osztályok) látják el. A természetes 

fürdővizekben való fürdés feltételeit és a fürdőhelyek kijelölési rendjét a természetes fürdővizek 

minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 

78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályozza.  A Korm. rendelet 

alapján az Osztályok a fürdési szezon (és a fürdőhelyek kijelölése) előtt helyszíni szemle során 

megvizsgálják a fürdővíz és a fürdőhelyek megfelelőségét. 

 

A fürdési szezonban a fürdővíz minőségének ellenőrzése meghatározott ütemterv szerint, havi 

gyakorisággal történik.  

A fürdővíz minőségi értékelése és a fürdővizek osztályozása a tárgyévi, és az azt megelőző három év 

fürdési idénye során elvégzett fürdővíz vizsgálatokon alapul. 

A fürdővizeket – minőségük alapján – az alábbi osztályokba sorolják be: „Kiváló”, „Jó”, „Tűrhető”, 

„Kifogásolt”.  

 

A Magyarországon kijelölt természetes fürdőhelyek listájáról és minősítéséről, valamint a természetes 

fürdővizekben a cianobaktérium-burjánzás és makroalgák elszaporodásának kockázatáról a 

https://www.antsz.hu/felso_menu/temaink/furdohelyek címen tájékozódhat a lakosság.  

 

A fürdési idény tartama és a fürdővíz használata 2019. évben a szezonális jellegnek megfelelően 

általában 2019. június 1-től - 2019. augusztus 31-ig terjed. 

 

A fürdésre javasolt, kijelölt természetes fürdőhelyeket szakemberek jelölik ki, ott, ahol rendelkezésre 

állnak a személyi, tárgyi és vízminőségi feltételek. A BFKH nem javasolja a nem kijelölt fürdőhelyeken 

történő fürdőzést, mivel ezeken a helyeken a víz fürdési szempontú mikrobiológiai minősége nem 

ellenőrzött. A nem kijelölt fürdőhelyeken a közegészségügyi feltételek (mint pl. a zuhanyzó, illemhely, 

elsősegélynyújtó hely) is gyakran hiányosak, vagy egyáltalán nem biztosítottak. A meder ismeretlen 

állapota, továbbá az esetleges gyors mélyülés miatt a fürdőzés fokozottan balesetveszélyes lehet.  

A BFKH a nem kijelölt fürdőhelyeken a fürdőzést kockázatosnak tartja! 

 

Budapest és Pest megye területén 2019. évben kijelölt természetes fürdőhelyek az alábbiak: 

 

 Joker Horgász- és pihenő tó, Budapest XXIII. kerület 196373/6 hrsz.  

 Lupa Prémium Strand, 2011 Budakalász 0189/9 hrsz. 

 Pázsit tófürdő, 2017 Pócsmegyer, Kossuth L. u. 34. 

 Forgó strand, 2023 Dunabogdány, Szentendrei Duna-ág jobb parti 27. 65 fkm 

 Postás strand, 2000 Szentendre 25/3, 02/16 hrsz. 

 Horányi strand, 2015 Szigetmonostor - Horány, Nagyduna sétány 

 Göd, Széchenyi Strand, 2131 Göd, 525 hrsz. Duna bal part 

 Göd, Felsőgödi Strand 3131 Göd, 3659/1 hrsz. Duna bal part 

 Nagymarosi Strand, 2626 Nagymaros, Hunyadi sétány 0476/3 – 2610 hrsz. 

 Dunakeszi Strand, 2120 Dunakeszi 0164 hrsz. 

 Verőce Strand, 1687,3 – 1687,45 fkm, Duna bal part 

 Zebegény Strand, 2627 Zebegény, 112/2 hrsz., Duna bal part 

 Tófürdő, 2230 Gyömrő, 23/3 hrsz. 

 Tóstrand,  2211 Vasad, Monori út 100. 

https://www.antsz.hu/felso_menu/temaink/furdohelyek


 Malomtó strand, 2112 Veresegyház, Találkozók u. 3. 

 D-Beach Strand, 2182 Domony - Domonyvölgy 0251 hrsz. 

 Rukkel Waterpark, 2336 Dunavarsány, Rukkel tó 1. 

 Vadkacsa Szabadstrand, 2300 Ráckeve, Dömsödi út RSD bal parti 19+250 fkm 

 Kék Horgásztó és Strand, 2330 Dunaharaszti, Némedi u. 067/24-25. hrsz. 

 Tavirózsa Kemping és Strand, (IV. tó) 2337 Délegyháza, Nomád part 4. 

 Naturista Tóstrand Délegyháza, (V. tó) 2337 Délegyháza, Naturista part 1318 hrsz. 

 Nomád Kemping és Tóstrand Délegyháza, (IV. tó) 2337 Délegyháza, Nomád part 11. 

 Dömsödi Strandfürdő, 2340 Dömsöd, Középső Dunapart 201 hrsz. 

 Szigetcsépi Szabadstrand, 2317 Szigetcsép, 018/40 hrsz. 

 

 

 

Budapest Főváros Kormányhivatala, 

Népegészségügyi Főosztály 


