
 

Természetes fürdőhelyek Jász-Nagykun-Szolnok megyében 
 

 
A természetes fürdővizekben történő fürdőzés feltételeit, a fürdőhelyek kijelölési rendjét és 
üzemeltetését a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes 
fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) szabályozza.  
A Rendelet értelmében a hatósági felügyeletet a népegészségügyi feladatkörben eljáró 
megyei kormányhivatal látja el, Jász-Nagykun-Szolnok megyében a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya (továbbiakban: NFO). 
 
A megyében 2021. évben is a szezon megkezdése előtt az NFO munkatársai kérelemre 
lefolytatták a fürdőhely kijelölési eljárásokat, melyek a módosított Rendelet értelmében 2021. 
évtől már visszavonásig érvényesek. 
A kérelemre indult fürdőhely kijelölési eljárások során 
- a Rendelet 5. § (1) bekezdése alapján megtartott előzetes helyszíni szemléken 
megállapításra került, hogy a személyi, tárgyi és a vízminőségi feltételek minden esetben 
biztosítottak voltak, 
- az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről 
szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet szerinti szakhatóságok (Tiszai Vizirendészeti 
Rendőrkapitányság, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály, Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság) megadták a hozzájárulásukat, így az alábbi 
természetes fürdőhelyek kijelölésének akadálya nem volt: 
 

 Tiszafüred Szabadstrand (szabadvízi strand) 
Üzemeltető: TISZA-VÍZ Víztermelő- és Szolgáltató Kft. (5350 Tiszafüred, Semmelweis 
u. 7) 

 Abádszalók Tisza-tó Strand (szabadvízi strand) 
Üzemeltető: Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. (5241 Abádszalók, Deák F. út 701/2) 

 Szolnok tiszai szabadstrand (szabadvízi strand) 
Üzemeltető: Szolnoki Városüzemeltetési Kft. (5000 Szolnok, József Attila u. 85.) 

 
A nyilvántartott Tiszapüspöki szabadstrand sem 2020., sem 2021. évben nem üzemelt, 
ennek ellenére a természetes fürdővíz minőségének monitorozása a szezon ideje alatt 
folyamatos volt.  
 
2021. évben a természetes fürdővizek monitorozása ütemterv alapján minden esetben 
megtörtént. 
A szezon ideje alatt a természetes fürdővizek minőségének ellenőrzése céljából hatósági 
mintavételezésre is sor került, valamennyi minta kiváló minősítésű lett. 
 
V. Fürdővízprofil 
 
A nyilvántartott természetes fürdővizekre vonatkozóan megállapított fürdővízprofil az 
alábbi linken érhető el: 
https://www.nnk.gov.hu/index.php/kozegeszsegugyi-foosztaly/telepules-egeszsegugyi-
klimavaltozas-es-kornyezeti-egeszseghatas-elemzo-osztaly/temaink/termeszetes-
furdoviz/420-furdovizprofilok 
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A természetes fürdővizek minősítése 4 év fürdővíz vizsgálati eredményei alapján történik. 
A fürdővizeket - minőségük alapján – az alábbi osztályokba kell besorolni: „Kiváló”, „Jó”, 
„Tűrhető”, „Kifogásolt”.  
 
Az alábbi természetes fürdővizek 2016-2019. évek eredményei alapján számított, 2019. évre 
vonatkoztatott minősítése kiváló: 

 Abádszalók Tisza-tó strand 
 Tiszafüred Szabadstrand 
 Tiszapüspöki Szabadstrand 

 
A Szolnoki tiszai szabadstrand 2019. évben kezdett el új strandként üzemelni, de tekintettel 
arra, hogy a Rendelet 9. § (3) és (4) bekezdéseiben foglaltak még nem teljesülnek, így a 
fürdővíz nem minősíthető, ezért jelenleg „besorolás alatt” megnevezéssel szerepel a 
nyilvántartásban. 
 
A Nemzeti Népegészségügyi Központ által összeállított, a természetes fürdővizek 
cianobaktérium kockázatáról összeállított szakmai anyag megtalálható az interneten, mely 
az alábbi linken érhető el: 
https://www.nnk.gov.hu/attachments/article/1058/A%20term%C3%A9szetes%20f%C3%
BCrd%C5%91vizek%20cianobakt%C3%A9rium%20kock%C3%A1zata.pdf 
 
A fenti tájékoztatást a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Főosztálya állította össze, az alábbi elérhetőségek egyikén van lehetőség további 
tájékoztatásra: 
Ügyfélfogadási idő:  
Hétfő: 7:30 – 17:100 
Szerda: 8:00 – 16:100 
Csütörtök: 13:00 – 16:100 
Péntek: 8:00 – 12:100 
Cím: 5000 Szolnok, Ady Endre út 35-37. 
Telefonszám: 06-56/523-341 
E-mail cím: kh.nepeu@jasz.gov.hu 
Hivatali kapu: JNSZMKHNEU 
 
 
  
 


