
időpontja eredménye

Poroszlói szabad strand kiváló 2020. 06. 15. - 2020. 08. 30. Ld. alább 2020.06.16 megfelelő

Sarudi szabad strand kiváló 2020. 06. 05. - 2020. 09. 30. Ld. alább 2020.06.16 megfelelő

Tiszanána-Dinnyéshát, 

szabad strand
kiváló 2020. 06. 01. - 2020. 08. 30. Ld. alább 2020.06.16 megfelelő

Kiskörei szabad strand kiváló Jelenleg még zárva. Ld. alább

Legutolsó vízvizsgálat

Fürdővíz ismertetéseSzezon első és utolsó napja
Fürdővíz 

osztályozása
Fürdőhely neve

 Heves megyében kijelölt természetes fürdőhelyek - 2020.

A természetes fürdővizek minőségének ellenőrzése és a fürdőhelyek kijelölési eljárása a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes 

fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet  előírásai alapján történik. A rendelet lehetőséget biztosít a nyilvánosság számára a 

fürdőhelyekkel kapcsolatos vélemény nyilvánításra, melyre az alábbiakban ismertetett elérhetőségeken van mód.

Iktatószám: HE/NEF/0959-5/2020.



POROSZLÓI SZABAD STRAND

Lev. cím: 3330 Eger, Pf.: 56

Tisza-tó, Poroszlói-medence

Poroszló (Poroszló, Fő út 6.; Tel: +36 36 553-040) email: poroszlo@t-online.hu

kiváló

email: nepeu.titkarsag@heves.gov.hu

tilos

csúszda, sporteszköz kölcsönző, vízi röplabda, vízilabda kapu, focipálya

1 db vendéglő, 1 db büfé

18-28 ˚C, 21-22 ˚C

300 fő (átlag: 70-100 fő)

Poroszlói szabad strand

tel: +36 36 511-910

A fürdővíz neve

A Tisza-tó (Kiskörei-tározó) a folyón a 404-440 fkm között terül el, vízgyűjtő területe 65.670 km2. 

Az illetékes hatóság megnevezése

Az illetékes hatóság elérhetősége

A Tisza-tóba vezető szennyező forrás nincs, közvetlenül a Tisza-tavat szennyvíz még tisztított formában sem terheli. 

Tiszafüred város szennyvíztisztító telepe által okozott rövidtávú szennyezésnek a valószínűsége rendkívül alacsony, 

tekintettel a fürdővizektől való távolságra, és az elsődleges befogadó Tiszafüredi főcsatorna időszakos jellegére. Felszíni 

vízbe történő további szennyvízkibocsátás lehetősége hatóságunk illetékességi területén nem áll fenn. Egyéb előre 

látható, rövid távú szennyezést okozó forrásról nincs tudomásunk.

Nem veszélyeztetett.

A strandhoz tartozó partszakasz talajának 

A víz elérhetősége lefutós

homokos

A fürdővíz osztályozása

Település

A víz földrajzi neve

Heves Megyei Kormányhivatal  Népegészségügyi Főosztály

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/--/nepegeszsegugyi-foosztaly

A strand mederfenék jellemzése homokos

A fürdővíz,  földrajzi jellemzői

Cianobaktérium- és alga-burjánzás veszélye

Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó 

információk

A strand hossza

A strand fényképfelvétele(i)

Kommunális infrastruktúra

https://strand.hu/poroszloi-szabadstrand-456

130 m

Kereskedelmi infrastruktúra

nemenként elkülönített szociális blokk (WC, kézmosó, zuhanyzó), hálózati ivóvízellátás és szennyvízelvezetés, szervezett 

kommunális hulladék elszállítás

Kiegészítő rekreációs infrastruktúra

Állatok beengedésének lehetősége

A fürdőzők maximális száma

A víz hőmérséklete

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/--/nepegeszsegugyi-foosztaly
https://strand.hu/poroszloi-szabadstrand-456


SARUDI SZABAD STRAND

email: nepeu.titkarsag@heves.gov.hu

tel: +36 36 511-910

Lev. cím: 3330 Eger, Pf.: 56

Heves Megyei Kormányhivatal  Népegészségügyi Főosztály

Sarudi szabad strandA fürdővíz neve

Az illetékes hatóság megnevezése

Az illetékes hatóság elérhetősége

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/--/nepegeszsegugyi-foosztaly

A fürdővíz osztályozása

Település

A víz földrajzi neve Tisza-tó, Sarudi-medence

Sarud (Cím: 3386 Sarud, Kossuth u. 93.; Tel: +36 36 362-001; e-mail: info@sarud.hu)

kiváló

A fürdővíz,  földrajzi jellemzői

Cianobaktérium- és alga-burjánzás veszélye

Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó 

információk

Tiszafüred város szennyvíztisztító telepe által okozott rövidtávú szennyezésnek a valószínűsége nem nagy, tekintettel a 

fürdővizektől való távolságra, és az elsődleges befogadó Tiszafüredi főcsatorna időszakos jellegére.  Egyéb előre látható, 

rövid távú szennyezést okozó forrásról nincs tudomásunk.

Nem veszélyeztetett.

A Tisza-tó (Kiskörei-tározó) a folyón a 404-440 fkm között terül el, vízgyűjtő területe 65.670 km2.  

A strand mederfenék jellemzése

A strandhoz tartozó partszakasz talajának 

A víz elérhetősége

homokos-füves

homokos-agyagos

A strand hossza 424 m

lefutós

A strand fényképfelvétele(i)

Kommunális infrastruktúra

Kereskedelmi infrastruktúra

Kiegészítő rekreációs infrastruktúra

Állatok beengedésének lehetősége kemping részbe bevihető

Aquaglide Vízijátszótér, sporeszköz kölcsönző, vízi röplapda, foci- és kosárlabdapálya, játszótér, vízi túra, kerékpár túra, 

gyerekjátszótér

4 db vendéglátó egység /Fröccsterasz, Sulyom Bisztró, Sarudi Mandola Lepénysütő, Keszegsütögető, Aquaglide Bisztró / 

1 db ALGIDA fagyizó, Ajándékbolt

nemenként elkülönített szociális blokk (WC, kézmosó), zuhanyzó, hálózati ivóvízellátás és szennyvízelvezetés, szervezett 

kommunális hulladék elszállítás, szelektív hulladékgyűjtés

www.elmenyfalu.hu/kalandpart

A fürdőzők maximális száma

A víz hőmérséklete

2000 fő (átlag: 80 fő)

18-26 0C, 21-22 0C

mailto:nepeu.titkarsag@heves.gov.hu
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/--/nepegeszsegugyi-foosztaly
mailto:info@sarud.hu
http://www.elmenyfalu.hu/kalandpart


TISZANÁNA-DINNYÉSHÁT SZABAD STRAND

http://strand.hu/strand/alom-part-dinnyeshat-459

200 m

lefutós

email: nepeu.titkarsag@heves.gov.hu

19-28 0C, 22-23 0C

150 fő (átlag: 30-40 fő)

tilos

3 db foci- és röplabdapálya, nagyméretű sakktábla, lengő teke, játszótér

1db vendéglátó egység, sátorozóhely

nemenként elkülönített szociális blokk (WC, kézmosó, zuhanyzó), hálózati ivóvízellátás (As kifogásolt), szennyvíz 

közcsatornába vezetett, szervezett kommunális hulladék elszállítás

A fürdővíz neve

Az illetékes hatóság megnevezése

Az illetékes hatóság elérhetősége Lev. cím: 3330 Eger, Pf.: 56

Heves Megyei Kormányhivatal  Népegészségügyi Főosztály

Tiszanána-Dinnyéshát, szabad strand

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/--/nepegeszsegugyi-foosztaly

A fürdővíz osztályozása

Település

A víz földrajzi neve Tisza-tó, Abádszalóki-öböl

Tiszanána (3385 Tiszanána, Fő út 108/1; tel:+3636/566-002; fax: +3636/366-101; e-mail: tiszanana@tiszanana.hu)

kiváló

tel: +36 36 511-910

A víz elérhetősége

homokos-iszapos

homokos-füves

A strand hossza

A fürdővíz,  földrajzi jellemzői

Cianobaktérium- és alga-burjánzás veszélye

Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó 

információk

A Tisza-tóba vezető szennyező forrás nincs, közvetlenül a Tisza-tavat szennyvíz még tisztított formában sem terheli. 

Tiszafüred város szennyvíztisztító telepe által okozott rövidtávú szennyezésnek a valószínűsége rendkívül alacsony, 

tekintettel a fürdővizektől való távolságra, és az elsődleges befogadó Tiszafüredi főcsatorna időszakos jellegére. Felszíni 

vízbe történő további szennyvízkibocsátás lehetősége hatóságunk illetékességi területén nem áll fenn. Egyéb előre 

látható, rövid távú szennyezést okozó forrásról nincs tudomásunk.

Nem veszélyeztetett.

A Tisza-tó (Kiskörei-tározó) a folyón a 404-440 fkm között terül el, vízgyűjtő területe 65.670 km2.   

A strand fényképfelvétele(i)

Kommunális infrastruktúra

A fürdőzők maximális száma

A víz hőmérséklete

Kereskedelmi infrastruktúra

Kiegészítő rekreációs infrastruktúra

Állatok beengedésének lehetősége

A strand mederfenék jellemzése

A strandhoz tartozó partszakasz talajának 

http://strand.hu/strand/alom-part-dinnyeshat-459
mailto:nepeu.titkarsag@heves.gov.hu
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/--/nepegeszsegugyi-foosztaly


nemenként elkülönített szociális blokk (WC, kézmosó, zuhanyzó), pelenkázó helyiség, hálózati ivóvízellátás és 

szennyvízelvezetés, szervezett kommunális hulladék elszállítás

homokos-füves

homokos-iszapos

A Tisza-tóba vezető szennyező forrás nincs, közvetlenül a Tisza-tavat szennyvíz még tisztított formában sem terheli. 

Tiszafüred város szennyvíztisztító telepe által okozott rövidtávú szennyezésnek a valószínűsége rendkívül alacsony, 

tekintettel a fürdővizektől való távolságra, és az elsődleges befogadó Tiszafüredi főcsatorna időszakos jellegére. Felszíni 

vízbe történő további szennyvízkibocsátás lehetősége hatóságunk illetékességi területén nem áll fenn. Egyéb előre 

látható, rövid távú szennyezést okozó forrásról nincs tudomásunk.

Tisza-tó, Abádszalóki-öböl

Kisköre (Kisköre, Széchenyi u. 24.; Tel: +36 36 358/311; Fax: +36 36 558-021; e-mail: titkarsag@kiskore.hu)

kiváló

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/--/nepegeszsegugyi-foosztaly

email: nepeu.titkarsag@heves.gov.hu

tel: +36 36 511-910

500 fő (átlag: 80-90 fő)

kemping részbe bevihető

csúszda, sporteszköz kölcsönző, vízi röplabda, foci-és kosárlabdapálya

7 db vendéglátó, 2 db egyéb kereskedelmi egység, kemping

Település

A víz földrajzi neve

A fürdővíz osztályozása

Az illetékes hatóság elérhetősége

Az illetékes hatóság megnevezése

A fürdővíz neve

Lev. cím: 3330 Eger, Pf.: 56

KISKÖREI SZABAD STRAND

Heves Megyei Kormányhivatal  Népegészségügyi Főosztály

Kiskörei szabad strand

Kereskedelmi infrastruktúra

Kommunális infrastruktúra

Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó 

információk

Cianobaktérium- és alga-burjánzás veszélye

A fürdővíz,  földrajzi jellemzői

Nem veszélyeztetett.

A Tisza-tó (Kiskörei-tározó) a folyón a 404-440 fkm között terül el, vízgyűjtő területe 65.670 km2. 

A strand fényképfelvétele(i)

A strand hossza

A víz elérhetősége

A strandhoz tartozó partszakasz talajának 

A strand mederfenék jellemzése

http://www.kiskorestrand.hu/?page id=216

200 m

lefutós

A fürdőzők maximális száma

Állatok beengedésének lehetősége

Kiegészítő rekreációs infrastruktúra

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/--/nepegeszsegugyi-foosztaly
http://www.kiskorestrand.hu/?page id=216


19-28 ˚C, 22-23 ˚CA víz hőmérséklete


