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Tájékoztatás a szabad vízben való tartózkodás szabályairól, veszélyeiről
Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén több olyan szabad vízi helyszín van,
amely a lakosság körében közkedvelt fürdőző hely. Azonban ahhoz, hogy a nyári időszak vízben
történt baleset nélkül teljen a vízpartok mellett, néhány szabállyal szükséges tisztában lenni és
azokat betartani.
A következőkben a szabad vízi fürdőzéssel kapcsolatos rendelkezésekre szeretnénk felhívni a
lakosság figyelmét.
A 46/2001. (XII. 27.) BM rendelet tartalmazza a szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályait,
mely alapján a folyóvizekben (folyók, állandó és időszakos vízfolyások, holtágak) és állóvizekben
(mesterséges és természetes tavak), továbbá vízi létesítmények (csatornák) vizében (a
továbbiakban együtt: szabad vizek) fürödni csak azokon a helyeken szabad, amelyek nem esnek
tiltó rendelkezés alá, illetve külön jogszabály szerint kijelölt fürdőhelynek minősülnek.
Az alábbi helyszíneken TILOS és egyben balesetveszélyes fürdeni:
 hajóútban;
 hajóutat és hajózási akadályt jelző bóják, nagyhajók, úszó munkagépek és fürdés célját nem
szolgáló úszóművek 100 méteres körzetében;
 vízlépcsők és vízi munkák 300 méteres, hidak, vízkivételi művek, egyéb vízi műtárgyak,
komp- és révátkelőhelyek 100 méteres körzetében;
 kikötők, úszóműves kikötőhelyek, úszóműállások, hajóhidak, veszteglőhelyek,
vízi sportpályák, vízi repülőterek és hajókiemelő berendezések területén és 100 méteres
körzetében;
 egészségre ártalmas vizekben;
 a kijelölt fürdőhelyek kivételével a határvizekben és a városok belterületén lévő szabad
vizekben;
 éjszaka és korlátozott látási viszonyok között kivéve, ha a vízfelület megvilágított, és
legfeljebb a mély víz határáig;
 ahol azt tiltó tábla jelzi.
78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet rendelkezik a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről,
valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről. E szerint a vízparti terület
tulajdonosának kérelmére a járási hivatal fürdőhely kijelölési eljárást folytat le, mely során dönt az
üzemeltetni kívánt fürdőhely kijelöléséről.

Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
6720 Szeged, Stefánia 4.
www.ativizig.hu

Az ATIVIZIG működési területén az alábbi folyó menti kijelölt szabad strandok (természetes
fürdőhelyek) találhatóak:








Szeged, Partfürdő szabad strand (Tisza folyó bal part 173,785 - 173,835 fkm)
Algyő, Tiszai szabad strand (Tisza folyó jobb part 189,560 - 189,710 fkm)
Mártély, Holt-Tiszai szabad strand (Mártélyi-holtág)
Mindszent, Tiszai szabad strand (Tisza folyó bal part 215,125 - 215,275 fkm)
Szentes, Tiszai Partfürdő szabad strand (Tisza folyó bal part 238,500 - 238,400 fkm)
Csongrád, Körös-torok, Partfürdő szabad strand (Tisza folyó jobb part 243,700-244,100 fkm)
Makó, Maros Kalandpark, Strandfürdő (Maros folyó jobb part 25,920 – 25,970 fkm)

Szeged belterületén a lakosság által közkedvelt Tisza parti hely még a „Sárga” a „FOKA”, illetve
a „Lapos” elnevezésű helyek, azonban fokozottan felhívjuk a figyelmet, hogy e helyek NEM
kijelölt szabad strandok, így itt TILOS a fürdőzés!
A 2012. évi II. törvény értelmében, aki tiltott helyen fürdik, szabálysértést követ el.
Mindenkinek kellemes és balesetmentes nyarat kívánunk!
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