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HATÁROZAT 

 
 
Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (7400 Kaposvár, Fodor tér 1.) 
a fürdıvízprofil megállapítására irányuló hivatalból indított eljárásában Zamárdi településen, a Balaton 
tóban található Zamárdi partszakasz 
 

 
fürd ıvízprofilját az alábbiak szerint állapítja meg: 

 
 

1. A fürd ıvíz neve:  Zamárdi partszakasz 
 
2. A fürd ıvíz rövid neve:  Zamárdi partszakasz 

3. A fürd ıvíz azonosító jele: HUBW-01582; HUBW-01581  

4. Az ellen ırzési (monitoring) pont elhelyezkedése: N 46.8847     E 17.9271 (Nagy szabad strand)                                                                         

5. A fürd ıvíz felügyeletében illetékes hatóságok megnevezése és elérhet ısége:  

Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Siófoki, Balatonföldvári, Tabi 
Kistérségi Népegészségügyi Intézete 8600 Siófok, Koch R. u. 11. 
 
Tel: 06 84 519-320 
Fax: 06 84 519-322 
e-mail: titkarsag.siofok@ddr.antsz.hu 
 
Környezetvédelmi hatóság: 
Dél-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség (DDT KTVF) 
7621 Pécs, Papnövelde u. 13. 
 
Tel.:72 567-100 
Fax: 72 567-103 
e-mail: deldunantuli@zoldhatosag.hu  
 
 
 

Iktatószám: 1207-6/2011. 
Tárgy: Zamárdi partszakasz 

fürdıvízprofil 
megállapítása 

Elıadó: Szanyi Attiláné 
Hivatkozási szám:  
Melléklet: 1 db 
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Közép-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség (KDT KTVF) 
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. 

Tel.: 06-22 /514-300 
Fax: 06-22 /313-564 
e-mail: kozepdunantuli@zoldhatosag.hu 
 
A fürd ıvízprofil létrehozásában illetve felülvizsgálatában  illetékes hatóság: 
Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 7400 Kaposvár, Fodor József 
tér 1.  
 
Tel: 06 82 528-400 
Fax: 06 82 319-444 
e-mail: titkarsag@ddr.antsz.hu 
 
6. A fürd ıvíz aktuális osztályozása: kiváló 
 
7. A fürd ıvíz profil soron következ ı felülvizsgálata: csak változás esetén 
 
8. A felülvizsgálat indoka: A 78/2008 (IV.3.) Kormányrendelet 5. mellékletének 2. és 3. pontja szerint a 
fürdıvíz elızetesen a kiváló osztályba  került besorolásra, ezért a felülvizsgálat idıpontja a vízminıség 
függvénye. 
 
9. Tagállam: Magyarország 
 
10. Megye: Somogy 
 
11. Település megnevezése: Zamárdi 
 
12.  A víz földrajzi neve: Balaton (tó) 
 
13. A fürd ıvíz, továbbá az érintett fürd ıvíz vízgy őjtı területére es ı, esetleges szennyezés 
forrását képez ı egyéb felszíni vizek fizikai, földrajzi és hidroló giai jellemz ıi:   

A víztestet alkotó vízfolyás neve Endrédi-patak. A vízfolyás vízjárását a dombok közti völgyekbıl 
összegyülekezı vizek határozzák meg. A meredek domboldalakon a vízgyőjtı talajának vízmegtartó 
képessége csekély, az agyagos talajban a beszivárgás lassú. Így a patak felszín alatti vízutánpótlása 
nyár közepére rendszerint minimálissá válik. A felsı szakaszokon az erdei forrásokból érkezı 
vízutánpótlás a nyári záporokkal együtt sem kellıen elegendı a vizes élıhely fenntartásához. 

A területen a forrás alatt közvetlenül, és lejjebb is vannak tavak. Ezek a nyári idıszakban a szivárgással 
valamelyest vízpótlást adnak, de a párolgási és fenékszivárgási veszteségek miatt a felszíni vízbefolyás 
Balatonba nyáron csekély mértékő. Így a vizes élıhely fennmaradása a teljes szakaszon nem biztosított. 
Másrészt a tavak a Balaton hordalékterhelését jelentısen csökkentik. 
 
A strandok vízminıségére a Balaton partvonalának nagyarányú beépítettsége miatt elsısorban a 
települési diffúz szennyezıdések lehetnek hatással. 

14. A cianobaktérium és makrofiton szaporodási pote nciáljának értékelése: cianobaktérium 
elıfordulásával számolni kell, makrofitonok (hínár, sás, nád) jellemzıen a strandok fürdésre használt 
vízterén kívül fordulnak elı. 

15. Rövid távú szennyezés veszélyének fennállása es etén: Rövid távú szennyezés kockázatával  
nem kell számolni. 
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16. Azon szennyezési okok, szennyezési források meg határozása és értékelése, amelyek a  
      fürd ıvizekre hatással lehetnek és károsíthatják a fürd ızık egészségét: nincs 
 
17. Egyéb a fürd ıvízprofil megállapítása szempontjából fontos inform ációkat és térképeket jelen 
határozat 1. számú melléklete tartalmazza. 
 
A fürdıvízprofilokat a Korm. rendelet 5. mellékletében elıírtaknak megfelelıen rendszeresen felül kell 
vizsgálni és frissíteni kell. 
  
Az ügyben a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség                   
7621 Pécs, Papnövelde u. 13., szakhatóságként járt el, és a 2803-2/2011. iktatószámú szakhatósági 
állásfoglalásában az alábbiakat állapította meg: 
 
„Zamárdi partszakasz strandjai összevont fürdıvízprofil megállapítás hatósági engedélyének 
megadásához hozzájárulunk.” 
 
Az ügyben a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség                   
(8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.), szakhatóságként járt el, és a 6154/2011. ügyiratszámú 
szakhatósági állásfoglalásában az alábbiakat állapította meg: 
  
„A Zamárdi Város Önkormányzat GAMESZ (8621 Zamárdi, Endrédi u. 050/3., KÜJ:101073925, KSH: 
15570705-8411-322-14) üzemeltetésében lévı Zamárdi, Kiss Ernı utcai strand, (Nagystrand) és 
Zamárdi, Jegenye téri strand fürdıvízprofil megállapítására irányuló eljáráshoz a Közép-dunántúli 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség illetékességi területére vonatkozóan 
szakhatóságként hozzájárulok.                    

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.” 
 
 
Döntésem ellen a kézhezvételtıl számított 15 napon belül az Országos Tisztifıorvosi Hivatalhoz címzett, 
de Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervéhez kettı példányban 
benyújtandó 5000 Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel élhet. 

INDOKOLÁS 
 
 

A Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 2011. február 22-én 
hivatalból eljárást indított a Zamárdi partszakasz fürdıvíz profiljának megállapítása érdekében. 
Érintett természetes fürdıvizek: Nagy szabad strand, Jegenye téri strand. 
 
A természetes fürdıvizek minıségi követelményeirıl, valamint a természetes fürdıhelyek kijelölésérıl és 
üzemeltetésérıl 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6. § (1) és (2) 
bekezdése értelmében a fıvárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve (a 
továbbiakban: megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv) – hivatalból indított eljárásban – minden 
fürdıvíz profilját megállapítja az 5. mellékletben foglalt elıírásoknak megfelelıen. Egy fürdıvízprofil 
vonatkozhat egy vagy több összefüggı fürdıvízre. A fürdıvízprofilokat az 5. mellékletben elıírtaknak 
megfelelıen rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell. 

 
A Korm. rendelet 5. számú mellékletének 2. pontjában foglaltak szerint, ha a fürdıvíz osztályozása „jó”, 
„tőrhetı” vagy „kifogásolt”, a fürdıvíz profilját rendszeresen felül kell vizsgálni, és ki kell értékelni, hogy 
az 1. pontban felsorolt szempontok közül megváltozott-e valamelyik. Szükség esetén ezt frissíteni kell. A 
felülvizsgálat tárgyát és gyakoriságát a szennyezés természete és súlyossága alapján kell meghatározni. 
Ezek tartalmának és gyakoriságának legalább az alábbi táblázatban meghatározottaknak kell 
megfelelnie. 
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A fürdıvizek 
osztályozása 

„Jó” „Tőrhetı” „Kifogásolt” 

Felülvizsgálatokat kell 
tartani legalább 

4 évente 3 évente 2 évente 

 
Abban az esetben, ha a fürdıvizet elızetesen a „Kiváló” osztályba sorolták, a fürdıvíz profilját csak 
akkor kell felülvizsgálni, és ha szükséges, frissíteni, ha az osztályozás „jó”, „tőrhetı” vagy „kifogásolt” 
minısítésre változik. A felülvizsgáltnak le kell fednie a Korm. rendelet 5. melléklet 1. pontban említett 
összes szempontot. 
 
Abban az esetben, ha a fürdıvíz területén vagy annak közelében jelentıs építési munka folyik, vagy az 
infrastruktúra jelentısen megváltozik, a fürdıvíz profilját frissíteni kell a következı fürdési idény kezdete 
elıtt. 
A fürdıvíz 2010. évi osztályba sorolása a 2007-2010. évek fürdıvíz vizsgálati eredményei alapján 
történt. 
 
Hatóságom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel megkereste az 
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok 
ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérıl szóló 323/2010. (XII.27.) 
Korm. rendelet 23. § (3) bekezdése alapján a Dél- dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelıséget, valamint a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelıséget, mint az ügyben érintett szakhatóságokat. 
 
A Dél- dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség a rendelkezı részben 
ismertetett szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: 
 
„A hatáskörünkbe tartozó kérdéseket megvizsgálva megállapítottuk, hogy a fürdıvízprofil megállapítás, 
kapcsolódóan tárgyi felszíni víz-részek kémiai (vonatkozó vízkémiai komponens határértékek szerinti 
megítélése), bakteriológiai minısítése, azaz nagyközönségi fürdésre való alkalmassági kategória 
meghatározása Felügyelıségünk részérıl nem kifogásolt, ezért ahhoz a szakhatósági hozzájárulást 
megadtuk. 
 
Felhívjuk a figyelmet a következıkre. 
A fürdıvíz használat hatósági engedélyezési eljárásban (L.: alább hivatkozott Kormányrendelet 23.§ (1) 
bek. e) pont) adja meg Felügyelıségünk a tó fürdıvíz használatához a hozzájárulási feltételeit – 
figyelemmel a vonatkozó, aktuális, biokémiai jellemzık, szaprobitás index alapján készített vízminıség-
védelmi térkép/ek/ elsısorban KOI, korrelációban BOI érték, illetve az un. vízminıség-védelmi osztály 
(feltehetıen legalább  ß-mezoszaprób zóna, mint limno-szaprobitás /szennyezettségi/ fokozat) adataira. 
 
Szakhatósági állásfoglalásunkat az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a 
népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv 
kijelölésérıl szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. r. 23. § (3) bek. szerinti hatáskörünkben adtuk meg. 
 
A Dél- dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség tárgyi ügyben, mint 
joghatósággal rendelkezı magyar hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 18. § (1) bekezdése, szakhatóságként a környezetvédelmi, 
természetvédelmi és vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl szóló 
347/2006. (XII.23.) Kormányrendelet 28/A. § alapján járt el. 
 
A Felügyelıség illetékességi területérıl a Kormányrendelet 1. számú melléklet IV. 4. pontja rendelkezik.” 
 
A Közép- dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség a rendelkezı részben 
ismertetett szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: 
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„A Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve a Közép- dunántúli 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség (a továbbiakban: Felügyelıség) 
Szakhatósági állásfoglalását kérte a Zamárdi Város Önkormányzat GAMESZ (8621 Zamárdi, Endrédi u. 
050/3., KÜJ:101073925, KSH: 15570705-8411-322-14) üzemeltetésében lévı Zamárdi, Kiss Ernı utcai 
strand, (Nagystrand) és Zamárdi, Jegenye téri strand fürdıvízprofil megállapítására irányuló eljárás 
során. 
 
A természetes fürdıvizek minıségi követelményeirıl, valamint a természetes fürdıhelyek kijelölésérıl és 
üzemeltetésérıl szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fürdır.) 6. § (1) bek. szerint a 
fıvárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve  – hivatalból indított 
eljárásban – minden fürdıvíz profilját megállapítja a Fürdır. 5. mellékletben foglalt elıírásoknak 
megfelelıen. 
 
Levelük mellékleteként benyújtották a fürdıvízprofil leírását, a strand monitoring pontjának GPS 
koordinátáit, a vízgyőjtı terület lehatárolását, a felszíni vizek jellemzıinek leírását, illetve a vízgyőjtı 
területen lévı szennyezı források leírását. 
 
A tárgyi strandok fürdıvíz profilja a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági és 
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Korm. rendelet) 1. számú melléklete alapján érinti a Közép- dunántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség, illetve a Dél- dunántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mőködési területét. A Közép- dunántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség hatásköre Balatonmáriafürdı településnek csak a Balaton 
tómederbe esı részére terjed ki. 
 
Ennek alapján Felügyelıségünk a fürdıvízprofil megállapítási eljáráshoz adandó szakhatósági 
állásfoglalás csak a Balaton tómederben szóba jöhetı szennyezı forrásokra vonatkozik. 
 
A tárgyi strandok a vízikönyvi nyilvántartásunk szerint vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezı 
kikötıvel nem határosak. A tómederben egyéb közvetlen szennyezı forrás nem található. 
 
A rendelkezésre álló dokumentáció alapján, a hatáskörömbe utalt kérdéseket megvizsgálva 
megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység környezetvédelmi szempontból nem kifogásolható, 
vízügyi, táj- és természetvédelmi érdeket nem sért, a vonatkozó jogszabályi elıírások betartásával nem 
okoz környezetkárosítást, ezért a szakhatósági hozzájárulást kikötés nélkül megadom. 
 
Felhívom az eljáró hatóság figyelmét, hogy az engedély-határozatban jelen szakhatósági állásfoglalás 
rendelkezı részében foglalt környezetvédelmi ügyfél jel (KÜJ) szerepeltetendı. 
 
Felhívom továbbá a figyelmet, a hogy közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 72.§ (1) bekezdés ed) pontja értelmében 
a határozat indokolásának tartalmaznia kell a szakhatósági állásfoglalás indokolását. 
 
Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást 
megszüntetı végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg a Ket. 44.§ (9) bekezdése alapján. 
 
A Felügyelıség hatáskörét a Kor. rendelet 25.§, 28.§ és 32.§, illetékességét a Korm. rendelet 5.§ (2) 
bek. és az 1. számú melléklet IV. fejezet 3. pontja, valamint a Ket. 21.§ (1) bek. c) pontja határozza meg. 
 
Szakhatósági állásfoglalásunkat a Korm. rendelet 39.§ (1) bek. és az Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a 
gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérıl szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 23. § (3) 
bek. alapján adtuk meg. 
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A szakhatósági állásfoglalás hatósági nyilvántartásba vételérıl a 7/2000. (V.15.) KöM rendelet szerint 
intézkedtünk.” 
 
Fentiek alapján a rendelkezı részben foglaltak szerint állapítottam meg a Zamárdi partszakasz fürdıvíz 
profilját, és a következı felülvizsgálat esedékességének idıpontját. 
 
Határozatomat a hivatkozott jogszabályhelyek alapján, a 323/2010.(XII.27.) Kormányrendelet 10.§ (1) b) 
pontjában, illetve a természetes fürdıvizek minıségi követelményeirıl, valamint a természetes 
fürdıhelyek kijelölésérıl és üzemeltetésérıl 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdésében 
biztosított hatáskörömben és a fıvárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII.21.) Korm. 
rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a 
népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv 
kijelölésérıl szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése szerinti illetékességgel eljárva 
hoztam meg. 
 
A fellebbezés lehetıségérıl a Ket. 98. § (1) bekezdése, valamint a 99. § (1) bekezdése alapján adtam 
tájékoztatást. A jogorvoslati díj mértékét az illetékekrıl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29 §. (2) bekezdése 
alapján állapítottam meg. 

Kaposvár, 2011.március 19. 
 
 

Dr. Schäffer Károly 
                                                      megyei tiszti fıorvos 

                                                  szakigazgatási szerv vezetıje 
                                                  nevében és megbízásából kiadmányozza 
 
 
 

            Dr. Jankovics Judit 
                                                  közegészségügyi osztályvezetı                                                  
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V é g z é s 

A Balaton tóban található Zamárdi partszakasz fürdıvízprofil megállapítása ügyében a 2011.március 19. 
napján kelt, 1207-6/2011. számú határozatomat – többi részének változatlanul hagyása mellett – az 
alábbiak szerint   

kijavítom:  

A határozat indokolási részének 5. oldal 4. bekezdés utolsó mondata helyébe a következı mondat lép: 

A Közép- dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség hatásköre Zamárdi 
településnek csak a Balaton tómederbe esı részére terjed ki. 
 

E végzés ellen jogorvoslatnak helye nincs.  

I n d o k o l á s  

Balaton tóban található Zamárdi partszakasz fürdıvízprofil megállapítása ügyében a 2011.március 19. 
napján kelt, 1207-6/2011. számú határozatom 5. oldal 4. bekezdés utolsó mondata – elírás miatt – 
hibásan szerepel: 
 
A Közép- dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség hatásköre 
Balatonmáriafürdı településnek csak a Balaton tómederbe esı részére terjed ki. 
 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
(Ket.) 81/A.§ (1) bekezdése értelmében, ha a döntésben név-, szám-, vagy más elírás, illetve számítási 
hiba van, a hatóság a hibát – szükség esetén az ügyfél meghallgatása után – kérelemre vagy hivatalból 
kijavítja, ha az nem hat ki az ügy érdemére, az eljárási költség mértékére vagy a költségviselési 
kötelezettségre. 

A Ket. 81/A. § (2) bekezdés c) pontja szerint a kijavítást a hatóság – többek között – kijavító döntés 
meghozatalával teljesíti. 

A fentiek alapján megállapítottam, hogy a 880-4/2011. számú határozat rendelkezı részének 1. oldal 5. 
pont elsı bekezdése adminisztrációs hiba következtében hibásan tartalmazza a fürdıvíz felügyeletében 
illetékes hatóság megnevezését és elérhetıségét. Megállapítottam tovább, hogy a kijavítás nem hat ki 
az ügy érdemére és a költségekre.  

Iktatószám: 1207-7/2011. 
Tárgy: Zamárdi partszakasz 

fürdıvízprofil 
megállapítása 

Elıadó: Szanyi Attiláné 
Hivatkozási szám:  
Melléklet:  
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Fentiekre tekintettel a rendelkezı részben foglaltak szerint döntöttem. 

Jelen döntés elleni jogorvoslat lehetıségét a Ket. 81/A.§ (3) bekezdése alapján zártam ki. 

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján hoztam. 

Hatóságom hatáskörét a 323/2010.(XII.27.) Kormányrendelet 10.§ (1) b) pontja, illetve a természetes 
fürdıvizek minıségi követelményeirıl, valamint a természetes fürdıhelyek kijelölésérıl és 
üzemeltetésérıl 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdése, illetékességét a fıvárosi és megyei 
kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII.21.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint az Állami 
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, 
valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérıl szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 4. 
§ (2) bekezdése állapítja meg.  

 

Kaposvár, 2011.március 24. 
 
 

Dr. Schäffer Károly 
                                                      megyei tiszti fıorvos 

                                                   szakigazgatási szerv vezetıje 
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            Dr. Jankovics Judit 
                                                  közegészségügyi osztályvezetı                                                 
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1. számú melléklet (Zamárdi partszakasz) 

Zamárdi     

 
Országon belüli elhelyezkedés: Somogy megye északi részén, a Balaton partján található Siófok és 
Balatonföldvár között. 

  

 

Zamárdi légi felvétele: 
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Nagy szabad strand 

Strand térkép vázlata: 

 

 

 

A strand mederfenék jellemzése: homokos aljzatú.  
A strandhoz tartozó partszakasz talaja: vöröskıbıl épített és részben betonozott. A terület 
füvesített. 
A víz elérhet ısége: lefutós. 
A strand hossza: 3000 m.  
A strand vízmélység-profilja: sekély, lassan mélyülı, 30-40cm-rıl induló vízmélység. 
Kommunális infrastruktúra: Egyike a Balaton-part legszebb és legtisztább fürdıhelyeinek. 2010. 
esztendıben elnyerte a legjobb vízminıséggel és legtisztább környezettel bíró strandoknak 
járó Kékhullám zászlót.  
A strandon a vendégek számára vizesblokk biztosított (mosdó, öltözı, WC, zuhany). A strand területe 
karbantartott, gondozott a higiéniai feltételek biztosítottak. A szemétgyőjtéshez megfelelı számú 
edény áll rendelkezésre.  
Kereskedelmi infrastruktúra:  A strand területén több büfé, étterem, falatozó üzemel.  
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Kiegészít ı rekreációs infrastruktúra : A Keszeg utca és a Bácskai utcai végénél teniszpályák várják 
a sportkedvelıket, a Bácskai utca végén lévı mólókon horgászni is lehet és a bérelt területen 
kishajókat, csónakokat is lehet kikötni. Játszótereket, pancsolókat a Keszeg utca végénél és a Bácskai 
utca végénél találhatunk. Ezen kívül megtalálható a strandröplabdapálya, különbözı kölcsönzési 
lehetıségek (vizibicikli, gokart, vizitrambulin, strandkajak) légvár, valamint a Bácskai utca és az I. köz  
végén értékmegırzık is vannak. A Keszeg utcai részen mőködik a kétszer 110 méter hosszú, 10,5 
méter magas Bábel óriáscsúszda. A fıszezonban rendszeresen programokat szerveznek.   
Állatokat a strand területére bevinni tilos. 
A fürd ızık maximális száma: 7500 fı. 
 

Strand fénykép felvételei: 
 
A köznyelvben csak "nagystrandként" emlegetett, egyetlen összefüggı, 3 km hosszú, füves, árnyas 
szabad strand a III. köztıl a Kilátó utcáig terjed. Csodálatos panorámával tekint a Tihanyi- félszigetre. 
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Jegenye téri strand 
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A strand mederfenék jellemzése: homokos aljzatú.  
A strandhoz tartozó partszakasz talaja: köves, betonos, a pancsolónál homokos. A terület 
füvesített. 
A víz elérhet ısége: lefutós. 
A strand hossza: 80 m.  
A strand vízmélység-profilja: sekély, lassan mélyülı, 30 cm-rıl induló vízmélység. 
Kommunális infrastruktúra: A strandon a vendégek számára vizesblokk biztosított (mosdó, öltözı, 
WC, zuhany). A strand területe karbantartott, gondozott a higiéniai feltételek biztosítottak. A 
szemétgyőjtéshez megfelelı számú edény áll rendelkezésre.  
Kereskedelmi infrastruktúra:  A strand területén több büfé, étterem, falatozó üzemel. 
Kiegészít ı rekreációs infrastruktúra : játszótér, lekerített pancsoló rész kialakított a gyermekek 
részére.   
Állatokat a strand területére bevinni tilos. 
A fürd ızık maximális száma: 150 fı. 
 

Strand fénykép felvételei:  
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A cianobaktérium : vízvirágzás idején fürdızık körében bır- és/vagy szemirritáció, vagy 
szénanáthaszerő tünetek is elıfordulhatnak, amelyek azonban nem függenek össze a 
toxintartalommal, hanem inkább a cianobaktériumok kocsonyás burkában megtelepedı heterotróf 
baktériumok jelenlétének köszönhetı. Ugyanakkor a cianobaktériumok koncentrálódhatnak a 
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fürdıhely part közelében, ahol fıleg kis gyermekek (pl. 15 kg) játszanak, és a toxintartalom elérheti a 
napi elviselhetı felvétel határértékét. 
 
A cianobaktériumok tápanyagigényére vonatkozóan elmondhatjuk, hogy több cianobaktérium faj 
képes a levegı nitrogénjét megkötni emiatt a szaporodásukat limitáló tápanyag többnyire a foszfor. 
Ugyanakkor sok cianobaktérium faj nem képes a levegı nitrogénjének megkötésére, tehát tömeges 
elszaporodásukhoz vízben oldott nitrogén forrásra is szükségük van, bár igényük alulmarad a pl. 
zöldalgákhoz képest. Így a leggyakrabban elıforduló Microcystis aeruginosa faj sem képes nitrogén 
fixációra, ráadásul ez a faj képes a legtoxikusabb toxint, a microcisztint termelni. A cinanobaktériumok 
által elıidézett vízvirágzás néhány órától több napon keresztül vagy még tovább is megmaradhat, az 
idıjárástól függıen (egy szélvihar hirtelen eltünteti, vagy a hosszan tartó nyugodt meleg idıjárás 
fenntartja a vízvirágzást). 
 
Vízgyőjtı terület 
 
A Balaton vízgyőjtı területe 5 775 km2.  
A Balaton vízgyőjtı területén húzódik a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, valamint az İrségi Nemzeti 
Park kisebbik része, és néhány nagy kiterjedéső Tájvédelmi Körzet is (pl. a Boronka-melléki TT). A 
Zala folyó mente és Balaton területe a Natura 2000 hálózat része. A Kis-Balaton ezen kívül szerepel a 
Nemzetközi Vadvizek jegyzékén (Ramsari terület).  
A láptalajok részaránya ugyan nem jelentıs, mégis fontos talajtípusunk a vízgyőjtın, mert országosan 
is kevés helyen fordul elı, itt - elsısorban a Kis-Balatonnál - viszont nagyobb összefüggı területeket 
borít. 
A terület az átlagosnál nagyobb geotermikus gradiens következtében igen gazdag hévizekben. A 
Balaton fı táplálója a Zala, a fölös vizeket a Sió vezeti le a Dunába. A Balaton vízszintjét 
mesterségesen szabályozzák. A Balaton partvonalának hossza 235,6 km, ebbıl természetes part 
128,1 km, partvédımővel bevédett 107,5 km. Az egy szinten tartott vízszint csak a fürdızési 
igényeknek megfelelı, ezzel szemben a tó élıvilága egy, a természet évszakos változásaihoz 
igazodó, változó vízszintet igényelne. A szabályozás a Siófoki leeresztı zsilippel történik. 
 
Közvetlen vízgy őjtı terület térkép: 
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Vízgyőjt ı-kerület azonosítója: HU1000 
Vízgyőjt ı-kerület neve: DANUBE 
Részvízgyőjt ı-kerület azonosítója: HUAEP178 
Részvízgyőjt ı-kerület neve: Balaton 
A víztest azonosítója: AIH049 
A víztest neve: Balaton 
Nemzeti víz-azonosító:* 
Nemzeti víz-megnevezés:* 
A víztest tipológiai leírása: állóvíz 
A víz hımérséklete: A tó sekély viző, 24-27oC-os a vízhımérséklet. Ha a tó befagy a jég 20-
30, de akár 60 cm-re is meghízhat. 

 

 


