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I.  ÜZEMELTETÉSI FELTÉTELEK 

 

I./1. A békési gyógyfürdő feladatai:  

Békés város fürdője a jelenlegi helyén 1927 óta működik  elfogadott, közkedvelt 

tisztasági fürdőként. A DAEOP-4.1.1/B-2008-0003. pályázat a Békési Kistérségi 

Komplex Gyógyászati Járóbeteg felújítás keretében a gyógyászat rekonstrukciója 

megtörtént.  

A felújítás után az épület 1473 m
2
alapterületû, a hozzátartozó  zöld terület 1 Ha 

6456 m
2
 nagyságú. 

2014. decemberében kapta meg az Intézmény az OTH határozatot, amelyben a 

békési fürdő gyógyfürdővé és ezzel együtt helyi minősítésű fürdőből körzeti 

minősítésű gyógyfürdővé vált. 

A gyógyfürdő területén működik a többcélú uszoda.  

Megfelelő nagyságú parkolóval rendelkezünk.  

A gyógyfürdő megközelítése autóbusz közlekedéssel is biztosított.  

A betegek (vendégek) fürdőgyógyászati igényeinek kielégítésére az épületben 

működik a reumatológiai szakrendelés, az ortopédiai szakrendelés, a 

balneoterápiás egység. Továbbá a fizio-, és mozgásterápiás egészségügyi 

szolgáltatás.  

A kezelésekhez megfelelő nagyságú pihenőterülettel rendelkezünk. A 

gyógyászatot és a hozzá tartozó uszodai részleget az önkormányzat megbízásából  

a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő üzemelteti. A Békési Gyógyászati 

Központ és Gyógyfürdő feladatai kiterjednek az Uszodai részlegen található 

tanmedence, úszómedence, valamint a merülő hideg vizes medence, a gőzkabin és 

a szauna üzemvitelére is. Ennek értelmében ellátjuk a biztosított betegeket, 

továbbá a fizetős vendégeket. 

A fürdő fejlesztésének vízjogi létesítési engedélyét (51448025/2010 ikt. sz.) az 1. 

sz. melléklet tartalmazza. 

 

I./2.  A fürdő műszaki adatai 

A fedett fürdőrész gyógyászati létesítményei: 

Mozgás medence:     

- vízfelülete (m²): 59 m² 

- víztérfogata (m³): 70 m³ 

- terhelése (fő/m²): 24 

- hőfoka (°C):  33-35 

- frissvíz bevezetés hozama: (m³/h): 5,8 

- vízcsere gyakorisága (naponta):  1x 

- jellege: beltéri, töltő-ürítő, feszített víztükrű 

- vízellátás: gyógyvíz, 24.284 m³/év)  
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Ülőmedence        

- vízfelülete (m²): 30 m² 

- víztérfogata (m³): 25m³ 

- terhelése (fő/m²): 12 

- hőfoka (°C):  36-38 

- frissvíz bevezetés hozama: (m³/h): 3,9 

- vízcsere gyakorisága (naponta):  1x 

- jellege: beltéri, töltő-ürítő, feszített víztükrű 

- vízellátás: gyógyvíz, 23.140 m³/év) 
 

Súlyfürdő       

- vízfelülete (m²): 6,0 m² 

- víztérfogata (m³): 7,0 m³ 

- terhelése (fő/m²): 2 

- hőfoka (°C):  33-35 

- frissvíz bevezetés hozama: (m³/h): 2,9 

- vízcsere gyakorisága (naponta):  1x 

- jellege: beltéri, töltő-ürítő, feszített víztükrű 

- vízellátás: gyógyvíz, 11.180 m³/év)  

 

Gőzkabin:        

- mérete:  3,2m x 3,2 m x 2,75 m 

- hőfoka (°C): 40-45 

- pára tartalma: 95 -100 % 

- befogadó képesség (m²/fő): 15 

 

Gőzkazán: PEGO ES24. 

- műszaki adatai: 380 V, és 33,37A-es, teljesítménye: 18,6 kW 

 

Zuhanyok: 

- A medence térben     2 zuhany üzemel 

- Iszapkezelőben     2 zuhany üzemel 

- Betegöltözőben     4 zuhany üzemel 

- Összesen       8 zuhany üzemel 

 

Gyógyászati szolgáltatások ellátása  orvosi rendelésre történik, kezelőlapokon 

feltüntetett módon.  

A fiziotherápiás részen a következő gyógyászati eszközök vannak: 
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Megnevezés    Kezelő helyek Kezelés átlagos  

száma         időtartama 

Balneo 

 

Tangentor,       1   15 perc 

szénsav kád  2   15 perc 

caracalla 1   20 perc 

iszpkezelés 2   20 perc 

masszázs 5   20 perc 

súlyfürdő 2   15 perc 

 

Fiziotherapia 

 

 

Rövidhullám 1   15 perc 

Mikrohullám 2   15 perc 

Magnetron 6   20 perc 

Iontoforézis 9   15 perc 

Ultrahang 5     6 perc 

Szelektív ingeráram 6   15 perc 

Bergonier 6   10 perc 

Interferencia 9   15 perc 

Víz alatti ultrahang 5     6 perc 

Tens 9   15 perc 

Lézer 2   15 perc 

Rekeszes galván 3   15 perc 

Fényterápia 1   20 perc 

Kryotherápia 1     3 perc 

Mélyoxilátió 1   20 perc 

Csoportos gyógytorna,     1   40 perc 

Egyéni gyógytorna      2   20 perc 

Injekció 

 

 

A kezelésekhez a személyi és tárgyi feltételek adottak.  
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A kültéri létesítmény: 

 

Kültéri gyógyvizes medence     

- vízfelülete (m²): 120 m² 

- víztérfogata (m³): 115 m³ 

- terhelése (fő/m²): 48 

- hőfoka (°C):  38-40 

- frissvíz bevezetés hozama: (m³/h): 14 

- vízcsere gyakorisága (naponta):  1x 

- jellege: beltéri, töltő-ürítő 

- vízellátás: gyógyvíz, 53.716m³/év 

Zuhany:     1 db 
 

 

 

USZODAI létesítmények: 

 

Tanuszoda: 

-   felülete: 78 m2 

-   térfogata: 75 m3 

-   mélysége: 0,75-1,2 m 

-   hőfoka:   30-32  C 

-   jellege: víz visszaforgatásos,hálózati vízzel feltöltött 

-   egyidejű legnagyobb terhelhetősége: 28 fő 

 

 

25 m-es  Úszómedence: 

-   felülete: 260  

-   térfogata: 560 m3 

-   mélysége: 1,35- 1,8 m 

-   hőfoka:  26-28  C 

-   jellege: víz visszaforgatásos, hálózati vízzel feltöltött 

-   egyidejű legnagyobb terhelhetősége: 72 fő. 

 

 

Szauna: 

- mérete: 1,8 m x 3 m x 2, 1 m 

- hőfoka:  90-100  C 

- befogadó képessége: 12 fő 

 

(Szauna) Merülő medence    
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- vízfelülete (m²): 6,0 m² 

- víztérfogata (m³): 6,5 m³ 

- terhelése (fő/m²): 2 

- hőfoka (°C):  18-20 

- mélysége (m): 1,5 

- vízcsere gyakorisága (naponta):  1x 

- jellege: beltéri, töltő-ürítő, hálózati hideg vizes,  

 

Zuhanyok: 

- öltözőkben: 4 darab 

- uszodatérben: 2 darab 

 

 

 

 

 

I/3. GYÓGYÁSZATI részleg jellemzői: 

 

A gyógyászati részt az előtéren keresztül lehet megközelíteni. Gyógyászati 

kezelések esetén az öltözőkben szekrény rendszer biztosítja a ruházat elhelyezését. 

 

Balneoterápiás kezelések 

 

Iszap kezelés 

 

A kezelésekhez hévizi iszapot használnak, amelyet iszapkeverőben melegítjük 

megfelelő hőmérsékletűre. Illetve a felhasznált iszapot sterilizáljuk. A felhasznált 

eszközök fertőtlenítése minden beteg után 2%-os laudamoniummal történik. 

 

Súly fürdő 

 

A kezelésnél a beteg bokájára, vagy derekára súlyokat helyeznek, nyak illetve 

hónalj felfüggesztése mellett van a súlyfürdő medencében. A súlyok és a 

felhasznált eszközök fertőtlenítése kezelések között Bradoseptel, majd műszak 

végén 2%-os laudamoniummal történik. 

 

Caracalla fényterápiás kád 

 

A kezelés ideje alatt a beteg testét előre beprogramozott automatikus 

beszabályozott vízsugár éri, változó színű fényhatás mellett. A kád fertőtlenítését 

és a használt eszközöket 2%-os laudamoniummal minden beteg után történik. A 

műszak végén fertőtlenítő, öblítő programmal végzik 150 g/l nátriumhypochlorit 

10%-os oldatával. 
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Tangentor 

 

A kezelés ideje alatt a betegeket víz alatti kézi vízsugármasszázs éri. A kád 

fertőtlenítését és a használt eszközöket 2%-os laudamoniummal minden beteg után 

elvégzik. A műszak végén fertőtlenítést 150 g/l nátriumhypochlorit 10%-os 

oldatával történik. 

 

Szénsav fürdő 

 

A kezelés szénsavval (CO2) kevert megfelelő hőmérsékletű hálózati vízben végzik. 

A használt eszközöket 2%-os laudamoniummal minden beteg után és műszak 

végén történik.  

 

Masszázs 

 

A betegek masszírozása öt masszírozó ágyon előre ütemezett időpontokban zajlik. 

Minden beteg után a lepedőt cserélik és a felhasznált eszközöket Bradosepttel 

fertőtlenítik.   

 

Fiziotherapiás kezelések 

 

 

A kezeléseket fiziotherápiás aszisztensek végzik. Orvos által kiállított kezelőlap 

alapján. Minden beteg után cserélik a lepedőt. Az eszközöket 2%-os 

laudammonium oldatával fertőtlenítik. 

 

 

A medencék ürítésének rendje: 

 

A gyógyászati részlegen a medencék gyógyvizes jellegükből adódóan töltő-ürítő 

rendszerűek. A medencék ürítésére csak akkor kerülhet sor, miután a 

medencét minden fürdővendég elhagyta. A medence takarítását, fertőtlenítését az 

éjszakai műszak végzi. A biztonsági felügyeletet az ürítés ideje alatt mindaddig 

biztosítani kell, amíg fennáll a veszélye annak, hogy oda akár felöltözve vagy 

levetkőzve illetéktelen személy visszatérhet. A használt medencevíz 

leengedése általában közvetlenül csatornába vagy egyéb hatóságilag engedélyezett 

befogadóba történik az érvényben lévő hatósági előírásoknak megfelelően.  
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A medencék töltésének rendje: 

A feltöltést megelőzően az üzemeltető köteles meggyőződni az elfolyó nyílások 

rácsainak állapotáról, megfelelő rögzítettségéről, a hullámfürdők esetében a 

hullámrács biztonságos állapotáról, valamint a medence burkolat épségéről. A 

medencék ismételt feltöltése friss vízzel a meglévő ellátó hálózatból, a takarítást 

követően történhet. A medencék feltöltése folyamatos felügyelet mellett minden 

medencében a kívánt hőfok közelítésével történik a 100 m³ földalatti tartályokból. 

A medence körüli tisztántartható szilárd burkolat esetén jóval kisebb az esélye 

medencékbe a területről bevitt szilárd szennyeződésnek. Építészeti és kertészeti 

kialakítással biztosítva van, hogy nyitott medence csak előfürdőn vagy lábmosón 

keresztül legyen megközelíthető. A lábmosók kialakítása méretében, mélységében 

és hidraulikailag megfelelő, vízcseréje folyamatos, a medencevíztől teljesen 

függetlenül történik. A medencéket csak teljesen feltöltött állapotban szabad 

üzembe helyezni, üzemeltetni. 

 

 

I/4. USZODAI részleg jellemzői: 

 

 

Az uszodát a portán keresztül lehet megközelíteni. Iskolai foglalkozás esetén az 

öltözőkben fogasos rendszer biztosítja a ruházat elhelyezését. Oktatás alatt a 

tanulói tudásszinttől függően vehetik igénybe a tanulók a tanmedence vagy az 

úszómedence elválasztott pályáját oktató jelenlétében.  

Az öltözőben nemenként 2-2 zuhanyzó biztosítja az előfürdést, valamint a 

medencetérben még 2 db zuhany áll ugyanezen célból rendelkezésre.  

A medencetérben lévő zuhanyzónál a csúszásveszély miatt tusfürdők, szappanok, 

egyéb tisztálkodó szerek használata tiltott.  

Mindkét nem esetében WC használat külön-külön a nemenkénti öltözőkhöz 

kapcsolódóan biztosított, fertőtlenítős kézmosási lehetőséggel és késszárítással. 

Mozgáskorlátozottak részére külön zuhanyzó és WC helyiségek állnak 

rendelkezésre.  

A babaúszás időtartama alatt, a babával egy időben, a babát kísérő szülők ( a 

babaúszás módszertanában meghatározottak szerint) tartózkodhatnak a 

medencében. A babakocsi tárolása az előtérben, illetve a szélfogóban megoldott. 

Az öltözőhelyiséget a zárható szekrényes öltöző biztosítja. Foglalkozás időtartama 

alatt pelenkázó asztalok az oktató által biztosított. A pelenkázó asztalt minden 

esetben a foglalkozás előtt fertőtleníteni kell, ez a személyzet feladata. A használt 

pelenkák tárolása biztosított. Pelenkázást követően a fertőtlenítő kézmosásra 

folyékony szappan áll rendelkezésre, elektromos kézszárítóval. 

A babákat csak egészséges állapotban szabad babaúszásra hozni. A babák csak a 

fejlettségüknek megfelelő pelenkában vehetnek részt a foglalkozásokon (vizeletet 
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és székletet át nem eresztő pelenka ). A babák öltöztetésére a medencetérben 

pelenkázók szintén biztosítva vannak. A foglalkozások kiscsoportosak, max. 10 fő 

baba / csoport + 1-2 fő kísérővel. 

A foglalkozások időtartama, egyéni, a csecsemőtől függő, de max. 45 perc lehet. 

A foglalkozást csak babaúszásra kiképzett szakember tarthatja A szülőket 

tájékoztatni kell a fertőtlenítésről , mivel a klórra érzékeny csecsemőknél  irritáció 

léphet fel. 

 

Technikai feltételek: 

 

A medence szabad klórtartalma : 0,5 mg/l-t, kötött klórtartalma pedig 0,3 mg/l-t 

nem haladhatja meg. Mindezeket a beosztott gépésznek méréssel ellenőrizni kell és 

rögzíteni kell az üzemnaplóban.  

Egyéb vízminőségi követelményeknek a mindenkor érvényben lévő, ide vonatkozó 

jogszabályoknak meg kell felelni. ( 37/1996 ( X.18.) NM rendelet) 

 

 

I/5. USZODA víztechnológiája: 

 

 

Az uszodában 2 darab vízvisszaforgatásos feszített víztükrű medence van. A 

vízvisszaforgató berendezés (1. ábra) a következő elemekből áll: durvaszűrő, 

kiegyenlítő medence, forgatószivattyú, vegyszeradagoló berendezések, szűrő- és 

öblítőgépek , hőcserélő, medencehidraulika (egyenletesen elosztott vízbevezetés és 

körbukóvályús elvezetés). 
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1. ábra - Feszített víztükrű medence vízvisszaforgató kapcsolási vázlata 

 

 

A vízvisszaforgató berendezés alapvető feladata, hogy a medencék vízellátását 

gazdaságosan és közegészségügyi szempontból kifogástalan minőségben 

biztosítsa. 

A gazdaságos üzemeltetésen és a kifogástalan vízminőségen túlmenően további 

nagy előny, hogy a környezetvédelem szempontjából is lényeges szerepe van a 

vízvisszaforgatónak, mivel a felhasznált friss víz és a kibocsátott szennyvíz 

lényegesen kevesebb mint a töltő - ürítő rendszereknél. Ennek következtében 

kíméli a természeti kincset képező vízkészletet és csökkenti a kibocsátott 

szennyvíz mennyiségét. Így kisebb terhelést jelent a szennyvíztisztító, illetve a 

szennyvízbefogadó élővíz számára. 

Víz-visszaforgató berendezés technológiai elemei: 

A vízvisszaforgatás technológiai elemeinek együttes és megfelelően méretezett 

alkalmazása biztosítja a forgatott medencevíz előírás szerinti minőségét. 
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Durvaszűrés 

 

A medencevíz szennyeződései a következőképpen csoportosítható 

 uszadékok, lebegőanyagok, üledékek, durván diszpergált anyagok 

 kolloidális szennyeződések 

 oldott állapotban lévő szennyező anyagok 

 bakteriológiai szennyeződések 

Ezek közül a durvább szennyező anyagok egyszerű mechanikai szűréssel 

távolíthatók el. A durvaszűrést mindig a technológia elején kell elvégezni, 

lehetőleg a kiegyenlítő medence, de mindenképpen a szivattyú és a szűrő előtt. 

Ezzel megvédjük a szivattyút az esetleges károsodástól, a szűrőt pedig a 

szűrőfelületen kialakuló eltömődéstől. 

Pelyhesítés 

 

A pelyhesítés feladata, hogy a medencevízben található kolloidális 

szennyeződéseket, az oldott anyagok nagy részét, valamint a durva szűrővel 

méreteinél fogva ki nem szűrhető lebegő anyagok kiszűrését lehetővé tegye. 

A pelyhesítés fémsók hozzáadásával rapid koagulációval érhető el. A pelyhek a 

fémsók hidrolízisével jönnek létre, nagy fajlagos felületet képeznek és 

elektrosztatikus töltéssel rendelkeznek. A fent említett kolloidális 

szennyeződéseket a töltéssel rendelkező nagy felületek megkötik. Így ezek a 

szennyeződések most már a pelyhekkel együtt szűrhetővé vállnak. A 

pelyhesítőszer vizes oldatát adagolószivattyúval a forgatószivattyú elé kell 

adagolni. Mint minden vegyi folyamatnál itt is ügyelni kell arra, hogy a víz pH - 

értéke megfelelő legyen. Ugyanis nem megfelelő pH esetében a pelyhesedési 

folyamat lelassul. A még kialakulatlan pelyhek egy része így átjut a szűrőn és a 

pelyhesedés a medencében fejeződik be, ami a vizet zavarossá teszi. Ezeknek a 

pelyheknek az utólagos kiszűrése nagyon nehézkes. 
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pH – beállítás 

 

A visszaforgatott víz pH értékének szabályozása a vízvisszaforgatás nagyon fontos 

technológiai eleme. Ugyanis a víz-visszaforgatási technológiánál alkalmazott 

vegyszerek hatására lezajló vegyi folyamatok hatékonysága nagymértékben függ a 

forgatott víz pH értékétől. Ezért a forgatott víz pH értékét mindig az előírásoknak 

megfelelő határértékek között kell tartani. Ennek elmulasztása alapvetően kihat a 

medencevíz minőségére és a vízvisszaforgatás nem éri el a célját. 

 

A pH szabályozás elsősorban a következők miatt szükséges: 

 A derítőszerként adagolt koaguláló vegyszerek csak bizonyos pH értékhatárok 

között fejtik ki megfelelően hatásukat. 

 Az adagolt klór fertőtlenítő hatása szintén csak megfelelő pH érték esetén 

hatásos. 

 A forgatott víz korrozív hatása ugyancsak nagymértékben függ a pH értéktől. 

A forgatott víz pH értékének beállításánál nagyon gondosan kell eljárni és célszerű 

a pH mérésére elektronikus pH - mérő műszert alkalmazni. 100 m
3
/h forgatási 

intenzitás felett indokolt a folyamatos mérés és az automatikus pH szabályozás. 

Házi úszómedencék esetében elegendő a kézi pH - tesztelő műszer alkalmazása. 

A pH csökkenése 6,5 pH - ig kedvezően elősegíti a klór fertőtlenítő (baktericid ) 

hatását és a derítőszer ( aluminiumszulfát ) pelyhesedési képességét, viszont a víz 

korrozív hatását erősen növeli. 

A pH növekedése, főleg 8 pH felett csökkenti a klór fertőtlenítő hatását és 

kellemetlen " klórszagot " eredményez, amely nem más, mint különböző klór- 

vegyületek szaga. A magas pH - érték az emberi bőrre egészségügyileg ártalmas, 

mivel a bőr elveszti savas kémhatású védőrétegét. 

Meg kell említeni a víz karbonát keménységét, amely alapvetően befolyásolja a pH 

szabályozás technológiáját. Minél kisebb a karbonát keménység a víz annál 

korrozívabb. Ezért a pH szabályozásával és megfelelő mennyiségű pótvíz 

adagolásával gondoskodni kell arról, hogy a forgatott víz karbonát keménysége 

legalább 4 - 6 nk
o
 legyen. 
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A pH csökkenés kiküszöbölésére szokás alkalmazni lúgos kémhatású szűrőanyag 

töltetet is. Ebben az esetben azonban gondoskodni kell a szűrőanyag oldódásából 

adódó térfogat veszteség pótlásáról. 

A pH nemkívánatos változását lúg vagy sav adagolásával lehet megelőzni. Nagy 

hidrogénkarbonát tartalmú, kis klórigényű töltővíz esetében a derítőszer 

(aluminiumszulfát ) hidroliziséből adódó pH csökkenést a nátrium - hipoklorit 

adagolása kiegyenlíti, így általában korrekcióra nincs szükség. Nátrium - 

hipokloritos fertőtlenítés esetében általában savas, klórgázas fertőtlenítés esetében 

általában lúgos kémhatású vegyszer adagolására van szükség. 

 

Az uszoda pH - beállítására használt vegyszer: 

 Kénsav H2 SO4   

 Sósav HCl  /kénsav hiányában a 33%-s sósav 30%-s vizes oldatát használjuk/. 

 

Fertőtlenítés 

 

Fertőtlenítés klórral. A klórral való fertőtlenítést lehet klórgázzal a Békési 

uszodában nátrium-hipoklorit oldatot használunk. Nagy forgató berendezéseknél 

klórgáz adagolás, kisebb berendezéseknél nátrium - hipoklorit adagolás a célszerű.  

 

 Átlagosan : 2 g/m
3
 Cl2 

 Maximálisan : 10 g/m
3
 Cl2 

Gyakorlati tapasztalat, hogy egy fürdőzőre általában 2,5 g klórt kell figyelembe 

venni. Ezt azonban befolyásolja a víz minősége, az alkalmazott víz-visszaforgatási 

technológia és a berendezés működése. 

A klórt olyan mennyiségben kell adagolni, hogy a medencevízben az előírás 

szerinti szabad aktív klórtartalom 0,2 - 0,5 mg/l érték között legyen. 
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Az úszómedence vízforgatását 2 db 72-72 m³ / óra teljesítményű, előszűrővel 

ellátott szivattyú biztosítja. A medence mindenkori vízellátása / feltöltés, forgatás/ 

tározómedencéből történik. A tározómedencéből érkező víz a szivattyúk előtt 

pelyhesítve van, Pelyhesítő vegyszer polialumínium-klorit - mely folyékony 4%-os 

oldal formájában kerül adagolásra. Az oldatba 10 g kálium-permanganátot 

bekeverünk a vas és mangán oxidálására, illetve a szűrőtöltet folyamatos 

fertőtlenítésére. A pelyhesítő szer adagolása a műszak alatt folyamatos. 

A szűrők előtt, de a szivattyúk után is lehetőség van klórozásra, mely elősegíti az 

uszodavíz törésponton túli klórozásának a lehetőségét. A szivattyúk után az 

előremenő szűretlen víz 2 db Ø 1600 mm –es ASTRAL PRAGA egyrétegű 

homokszűrőbe kerül.  

 

 

Szűrőöblítés 

 

 

Öblítés homokszűrő szűrőtöltet esetében 

 

A szűrő a forgatott vízből folyamatosan kiszűrt koagulált szennyeződésektől egy 

idő után eltömődik. Az eltömődés gyakorisága elsősorban a medence terhelésétől 

függ. Az eltömődés következtében megnövekszik a szűrőréteg ellenállása, ezért 

csökken a forgatószivattyú szállítási teljesítménye. Ennek következtében 

rohamosan romlik a forgatott víz tisztítási hatásfoka. Ilyenkor a szűrőréteget ki kell 

tisztítani, a szűrőanyag hézagtérfogatából el kell távoltani a kiszűrt szennyeződést. 

Ez úgy történik, hogy szűrőrétegen keresztül, az üzemi szűrési iránnyal 

ellentétesen, alulról felfelé vizet, levegőt, illetve vizet és levegőt keverve 

áramoltatunk. A levegővel kombinált öblítés a szűrőréteg hatékonyabb kitisztulását 

eredményezi, mivel a levegő a szűrőanyagot lebegő állapotba hozza. Ennek 

következtében a szűrőanyag szemcséi egymáshoz dörzsölődnek és a rárakódott 

szennyeződések könnyebben eltávolíthatók. Az így ledörzsölődött szennyeződés 

ezután vízzel jól leöblíthető. A szűrő öblítési technológiáját, tehát hogy csak vízzel 

vagy vízzel és levegővel legyen öblítve, a tervezés során kell meghatározni, annak 

alapján, hogy milyen a medence terhelése, milyen a választott szűrőanyag és 

milyen rétegekből áll. A szűrőt 48 óránként akkor is vissza kell öblíteni, ha az 

eltömődés nem jött létre. Ugyanis a visszaöblítések elmaradása esetén a 

szűrőanyag összeállhat, repedések keletkezhetnek benne és a szűrés gyakorlatilag 

megszűnik. A szűrőanyagot ilyenkor ki kell cserélni. Az öblítést olyan intenzitással 

kell végezni, hogy az áramló vízben a szemcsék lebegjenek, a szűrőtöltet tágulása 

legalább 30%-os legyen, de az öblítővíz szűrőanyagot ne ragadjon magával. A 

szűrő visszaöblítése alkalmával keletkezett öblítővizet szennyvízcsatornába kell 

vezetni. A szűrő visszaöblítése után a forgatott vizet egy rövid ideig a csatornába 

kell vezetni, addig, ameddig a víz teljesen tiszta nem lesz. Ezt nevezik 

előszűrletnek. A szűrő felépítése a következő 1. ábrán látható: 
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1. ábra - Zárt, nyomás alatti gyorsszűrő, kisberendezéshez 1. nyersvíz; 2. szűrt 

víz; 3. homokszűrő 

 
 

Az egy- és többrétegű, valamint a különleges töltetű és az aktívszén-szűrő 

felépítése megegyezik az egyrétegű kvarcszűrő kialakításával, csak a szerkezeti 

magasságuk változó.  

 

 

 

Pótvíz adagolás 
 

A pótvíz mennyisége a fürdőzők létszámától függően 30 l/fő azzal, hogy a 

minimális pótvíz mennyiség 

 - 800 m
3
 medencetérfogatig a medencetérfogat 5 %-nál 

 - 800 m
3
 medencetérfogat felett a medencetérfogat 3 %-nál kevesebb nem lehet. 

Amennyiben a szürő(k) öblítésére felhasznált vízmennyiség több mint az 

előírásban meghatározott min. pótvíz mennyiség azt is pótolni kell. A medence 

pótvizet minden esetben vízmennyiség-mérővel mérni kell. 
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A szűrő felülete 2 m², szűrés sebessége 36 m³/ óra, üzemi nyomás 0,5-1 bar. A 

szűrő után történik a víz temperálása, egyrészt termálvizes hőcserélőn keresztül, 

másrészt kazánvíz által működtetett hőcserélő használatával. Figyelemmel kell 

lenni arra, hogy a fűtendő víz előremenő ágának hőmérséklete ne érje el az 50 Cº-t, 

mert ez a műanyag csövek állagára veszélyes. A fűtést automatika szabályozza, 

vezérli, ennek kikapcsolása, meghibásodása esetében lehetőség van kézi vezérlésre 

is. A fűtés után történik a pH beállítás 37 %-os kénsavval. Ezt követi a víz klóros 

oldattal történő fertőtlenítése. Mind a pH, mind a fertőtlenítés szabályozása 

automatikus.  Az automatika pH 6,8-7,6 pH tartomány folyamatosságát biztosítja, 

a beállított értéktől függően, mely esetünkben 7,2 pH /kénsav hiányában a 33%-s 

sósav 30%-s vizes oldatát használjuk/. 

A fertőtlenítőszer adagolását szabad klór mérő automata szabályozza (Cl) melynek 

beállított értéke: 0.4mg/l. A beállítás függ a terheléstől. A beállítás értéke 

módosítható. Az automatika vezérlés kiiktatható, ekkor kézi vezérléssel 

működtethető a rendszer, mindkét esetben szükséges a víz klórtartalmának és pH 

tartalmának helyszíni mérése , mely jelzéssel bír a szükséges pH és Cl 

korrigálására. Fertőtlenítő szerül a 150gCl/kg  hypó vizes oldatát alkalmazzuk. Az 

oldat klór tartalma 25-35gCl/l. A klór tartalmat több alkalommal mérjük DPD-s 

titrálás módszerével a két medencében.  

 

A tanmedence víztechnológiai folyamata megegyezik az úszómedencére 

vonatkozó leiratokkal, különbség, hogy csak egy szivattyú végzi a forgatást, 

teljesítménye 55 m³ / óra, és vize közel 4-6 Cº-kal  magasabb, valamint kisebb a 

tározó tartályának térfogata. Három darab élményelem (nyakzuhany 1. ábra; 

masszázsfal 2. ábra; buzgár 3. ábra) van beépítve. 

 

1. ábra – Nyakzuhany 
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A berendezés három fő egységből áll: szívófej, szivattyú, hattyúnyak. A 

berendezés idomai korrózióálló acélból készültek. Egy egység energiaigénye 2,0–

3,4 kW. 2,0 kW-ig 220 V, 2,0 kW felett 380 V feszültségszinten. A berendezés 

működtetése és elhelyezése azonos az előzőekben ismertetett megoldással. 

2. ábra – Masszázsfal 

 

 

A masszázsfal (2. ábra) az élmény és a hatás optimumát nyújtja. A víz és a levegő 

együttes, intenzív áramlása a különböző magasságokban, a kis medencénkben 

kellemes élményt és kedvező terápiás hatást nyújt. A különböző magasságokban 

beépített fúvókák a test minden pontját masszírozzák. A masszírozó helyet 

egyidejűleg többen is használhatják. 

A berendezés egy célszerűen kialakított, nagy teljesítményű szivattyúállomás. A 

szivattyú a medence oldalfalában kialakított szívófejeken keresztül szív, és a vizet 

erős vízsugár létrehozásával, több magasságilag és alaprajzilag is eltolt helyzetű 

fúvókán keresztül nyomja vissza a medencébe. A berendezés három fő egységből 

áll: szívófejek, szivattyú, befúvófejek. A berendezés idomai korrózióálló acélból 

készültek. Egy masszírozó egység energiaigénye 2,8–5,2 kW, 380 V 

feszültségszinten. A berendezés működtetése és elhelyezése azonos az előzőekben 

ismertetett megoldással. 
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7.25. ábra - Buzgár 

 
 

A vízáramlásba a terápiás hatás növelése érdekében levegő is bekeverhető, mely a 

felfelé áramló vízzel együtt élénkítő hatást fejt ki. A berendezés lényegében egy 

célszerűen kialakított szivattyúállomás. A szivattyú a medencéből szív és a vizet a 

medencefenékbe épített egy vagy több fúvón, erős, kissé szétnyíló vízsugár 

létrehozásával nyomja vissza a medencébe. A befúvófej injektorszerűen van 

kialakítva, így biztosítható a levegő bekeverése. A berendezés három fő egységből 

áll: szívófej, szivattyú, fúvókaház. A berendezés üzemen kívüli állapotában a 

forgatott víz részáramát át kell vezetni a befúvófejen és a megtáplálóvezetéken, 

hogy a vezetékben ne legyen pangó víz. 

A berendezés idomai korrózióálló acélból és műanyagból készültek. Egy befúvófej 

energiaigénye 2,8–3,4 kW között van, 380 V feszültségszinten. A berendezés 

működtetése és elhelyezése azonos az előzőekben ismertetett megoldással 

Az úszómedence vízellátása 6o db fenékbefúvó fejen keresztül jut a medencébe, 

ahol az áramlás egyenletességét a befújásra jellemző ernyős vízfüggöny 

kialakulása biztosítja. 

Ugyanígy a tanmedencénél is, ahol 12 db befúvó fej van. Mindkét medence 

esetében a víz felülről feszített formában az un. finn vályún keresztül kerül 

elvezetésre (feszítve) a kiegyenlítő tárolóba. Úszómedence esetében a medence 

hosszában helyezkedik el a finn vályú, míg a tanmedencében körkörösen. A 

tanmedencében található élményelemeket a gépész működteti, kizárólag oktatási 

időn kívül.  Mindkét medence megközelítése és a medencébe való belépés 

kényszer- lábmosón keresztül lehetséges. Ennek használatát figyelemfelkeltő tábla 
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jelzi. Ugyanez vonatkozik a medence használata előtti zuhanyzás igénybevételére 

is. 

Nyári üzemben napozó terasz áll a vendégek rendelkezésére, mely zuhanyzóval 

ellátott. Az uszodába való belépés innen is lábmosó használatával lehetséges. A 

lábmosók feltöltése folyamatos, előremenő uszodavízzel történik, elmenő vize 

szennyvíznek minősül. A szennyvízcsatornán keresztül távozik. Ugyanígy távozik 

a szűrők visszamosott vize is.  

 

Medencék leürítése: 

 

A szükséges leürítés a visszamosást követően, a szivattyúk kikapcsolásával, a 

szelepek zárt állásba helyezésével (gépterem) történik. Ezt követi a fenékleürítő 

szelep nyitása és a víz elengedése az esővíz csatornába. Szükséges megjegyezni, 

hogy a visszamosott víz a lábmosók vize áramlásmérőn keresztül jut a 

szennyvízcsatornába.  

 

 

A medencevíz ellenőrzése: 

 

Mindkét medence esetében szükséges ellenőrizni a vizet szabad klór, kötött klór, 

PH és hőfok vonatkozásában. Az ellenőrzést a gépészek végzik, az ide vonatkozó 

rendeletben szabályozott gyakorisággal. A mért értékeket az üzemnapló erre 

vonatkozó rovataiba lejegyzik, szükség esetén a mérések függvényében 

módosíthatják a vegyszeradagolást.  A beltéri medence víz bakteriológiai és vegyi 

3-as és vegyi 5-ös vizsgálatát a 37/1996. ( X.18.) NM rendeletben foglaltaknak 

megfelelően a Békés Megyei Vízmű akkreditált laboratóriuma végzi. Ugyan ez 

vonatkozik a külső termálmedence vizének laboratóriumi vizsgálatára. A mérés 

eredményéről az illetékes ÁNTSZ – t mindenkor az üzemeltető köteles 

tájékoztatni. 

 

Bevezetésre került a tanmedence víztechnológiai folyamatai közé a hetenként egy 

alkalommal – péntek este, visszamosás és pótvíz adagolás után – a medence 

vizének instant oxival való kezelése. A szer OTH engedéllyel rendelkezik. 

 

II. VÍZIGÉNYEK 

A medencék töltő – ürítő módon üzemelnek, az Országos Tisztiorvosi Hivatal 

vízforgatás alóli felmentési kérelme folyamatban van. 

 

II/1. Medencék töltéséhez szükséges vízmennyiség 

megnevezés            súlyfürdő       ülőmedence      mozgás-med.    kültéri-med. 

Vízfelület (m2) 6,0 30 59 120  

Víztérfogat (m3) 7,0 25 70,0 115  

(fő/m²) 2 12 24 48  
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Vízhőmérséklet (
o
C) 35-36 35-36 33-34 35-36  

Frissvíz bevez.hozam (m³/h) 

 2,9 3,9 5,8 20,4 

Vízcsere gyakorisága  

Naponta 1x 1x 1x 1 x 

 

Számítási alap: 0,4 fő/m2 

 

II/2. Folyamatos vízutánpótlás igénye 

A folyamatos vízcsere céljából bevezetett termálvíz mennyisége naponta 297 m
3 

 

   297 m3 x 296 nap  = 87912 m3/év 

 

A tangentor, a rekeszes galván, és a szénsav kád  kezeléseknél minden kezelés után 

kötelező a termál víz cseréje. 

 

II/3. Napi hidegvíz szükséglet 

A hidegvíz ellátás a városi vezetékes vízből történik. A napi vízigény 46,6 m
3
/nap 

és az éves vízigény 13794 m
3
. 

 

A felhasználási területek: 

merülő medence, galván kezelő, tangentor, szénsavas fürdő, illetve zuhanyzók, 

mosdók, WC-k takarítása. 
 

III. VÍZELLÁTÁS 

 

III/1. A fürdő vízellátása 

A fürdő vízellátása  a fürdő területén található B-155 kat. számú hévízkútból 

történik.   

 

B-155 kat. sz. hévízkút 

 

Helye:   Fürdő területe 

Fúrás éve:   2003. 

Talpmélység:  1021 m 

Hőmérséklete:  53,8 C
o
 

Jelenlegi vízhozam: 340 liter/perc 

Beépített szivattyú típusa GRUNDFOS SP-14A13  

vízellátása:   Q = 18,0 m
3
/h 

emelőmagasság:  H=37 m 

szivattyúzott közeg: max. 55 
o
C kifolyó hőmérsékletű gyógyvíz 

 

III/2. A fürdő terhelése: 

A 37/1996. (X.18.) NM. rendelet alapján. 
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Számítások 

 

Napi terhelés: 

N = k (N1 + N2 + N3) 

 

N1 = mozgás medence 

Vízfelület: 59 m
2
 

Víztérfogat: 70 m
3
 

A medence fajlagos terhelése: 24 fő 

 

N2 = ülőmedence 

Vízfelület: 30 m
2
 

Víztérfogat: 25m
3
 

A medence fajlagos terhelése: 12 fő 

 

N3 = kültéri medence 

Vízfelület 120 m
2
 

Víztérfogat: 115 m
3
 

A medence fajlagos terhelése: 48 fő 

 

N4=súlyfürdő 

Vízfelület 6 m
2
 

Víztérfogat: 7 m
3
 

A medence fajlagos terhelése: 2 fő 

 

N5=tanuszoda 

Vízfelülete: 78 m2 

Víztérfogata: 75 m3 

A medence fajlagos terhelése: 28 fő 

 

N6=uszómedence 

Vízfelülete: 260  

Víztérfogata: 560 m3 

A medence fajlagos terhelése: 72 fő 

 

N7= merülő medence (szauna melletti) 

Vízfelülete (m²): 6,0 m² 

Víztérfogata (m³): 6,5 m³ 

A medence fajlagos terhelése: 2 fő 

 



 

23 

 

A fürdő medencék egyidejű tényleges terhelhetősége a számítás alapján: 

N = k (N1 +  N2 + N3+ N4+ N5+ N6+ N7) 

N = 1 (24 fő + 12 fő + 48 fő+2 fő+28 fő+72 fő+ 2 fő) 

N = 86 fő + 102 fő 

 

A B-155 kat. sz. kút vízhozama 340 l/perc.  

1 m
3
 friss víz nyeréséhez 3 perc szükséges. Termálvíz 1 óra alatt 2O m

3
 folyamatos 

üzem módban 1 nap alatt 480 m
3 

nyerhető. A folyamatos vízcsere céljából 

bevezetett víz mennyisége naponta 271 m
3
. A medencék térfogata összesen: 217 

m
3
 

 

Egyidejűleg a termál vizes medencékben 86 fő tartózkodhat.  

 

Összefoglalva:  

Gyógyfürdő részen: 

Egyidejű tényleges terhelés:    86 fő. 

USZODAI részen: 

Az uszodai létesítmény egyidejű terhelése: 102 fő 

Mindösszesen a Békési Gyógyfürdő egyidejű tényleges terhelés 188 fő. 

 

 

 

IV. VÍZMINŐSÉG 

A fürdőben minősített termálvizet használunk.  

A B-155. kat. sz. kút vizét a 25-2/Gyf/2005. számmal az Országos Tisztiorvosi 

Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóság gyógyvízzé 

nyilvánította. (2. sz. melléklet) 

 

A nevezett kút vizének jellemzői: 

Összes ásványi anyag tartalma:  1450 mg/l 

A víz típusa: nátrium-hidrogénkarbonátos víz, mely metakovasavat, valamint jódot 

is tartalmaz.  

Színe: sárgás barna, hőmérséklete 53 C
o
 

 

Víz minőség ellenőrzése: 

A medencék vizének tisztaságát szemrevételezéssel, pH méréssel kell ellenőrizni. 

A bakteriológiai vizsgálatokat  önellenőrzési tervben megadottak szerint a 

ALFÖLDVÍZ Zrt. Központi Laboratóriumában megrendelés alapján végeztetjük. 

(2. sz. melléklet)  

Esetenként a víz kémiai vizsgátokat is itt végeztetjük. A víz vizsgálati 

eredményekről a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Járási 

Népegészségügyi  Szakigazgatási Szervét tájékoztatjuk. Ezen intézmény részéről 

Hatósági vízvizsgálatokra kerül sor. 
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V. A VÍZELLÁTÓ RENDSZER LEÍRÁSA 

A melegvíz ellátást biztosító 1 db termálkút állandó szabadkifolyással működik. A 

mélytárolókban összegyűlő melegvizek hálózati szivattyúkon, megfelelő hűtéssel 

jut el a medencékbe. A termálvíz hőmérsékletét folyamatosan ellenőrizzük. A 

termál medencék feltöltése és pótvíz ellátása gáztalanítás után szabványokban 

előírt szivattyúval történik. 

 

VI. HASZNÁLT FÜRDŐVÍZ ÉS SZENNYVÍZ ELHELYEZÉS 

A medencék használt vizei 30 és 40 cm-es betoncsatornán a Mátrai utcai meglévő 

csatornákba jutnak. Kb. 112320 m3/év 

Az elvezetendő használt gyógyvizek a medencék ürítéséből és a folyamatos 

vízcseréből adódnak, amelyek a Mátra utcai csapadékvíz elvezető csatornába 

vezetjük be. A bevezetéshez a meglévő bekötő csatornát használjuk fel.  

A keletkezett kommunális szennyvíz a városi szennyvíz csatornába kerül. A 

szennyvíz bakteriológiai vizsgálata  az önellenőrzési tervben előírtak szerint  

történik. 

 

VII. MEDENCÉK TISZTÍTÁSA, KARBANTARTÁSA 

A medencék tisztítása a  medence felügyelők feladata. 

Naponta  a teljes leürítést követően a  teljes medence felület zsíroldóval (super off 

5%-os oldata) történő átdörzsölése után a 30 perces behatási idő kivárása majd 

medence bő vízzel mechanikus tisztítással (sterimo nagynyomású készülék 

használatával)  kell végezni. A következő fázis a fertőtlenítés ( 150 g/l 

nátriumhypochlorit 10%-os oldata) itt is a megfelelő behatási idő kivárása után bő 

vizes öblítés majd a feltöltés következik. A medencék környezetében lévő 

csúszásgátló szőnyeget zsíroldóval (super off 5%-os oldata) nyeles kefével 

átdörzsölik majd leöblítik. Erre a célra rendszeresített hordóban a szőnyeget 

áztatják nátriumhypochlorit ( 150 g/l nátriumhypochlorit 10%-os oldata) oldatában 

egy óra behatási idő után bő vizes öblítés. 

Hetente egyszer hígított sósavval kell lemosni, fertőtlenítés céljából. E munka 

végzése során a maróhatás miatt gázálarc viselése kötelező. 

A medencék tisztítása során a további baleseti forrást a csúszásveszély jelenti. A 

takarítást végző dolgozónak bordás gumicsizmát kell viselnie. 

A fertőtlenítőszerek maró hatása ellen gumikesztyűt, PVC kötényt kell használni. 

A vegyszerek ballonból történő kiöntését csak ballonbuktatóval lehet végezni 

védőszemüveg egyidejű használatával. 

A medencét fürdővízzel való feltöltés előtt bő vízzel le kell öblíteni és 

gondoskodni kell arról, hogy a fertőtlenítőszer maradványok eltávolításra 

kerüljenek. Csak ezt követően kerülhet sor a medence teljes feltöltésére. 

A medencék leürítése során mindig ellenőrizni kell a lejáró lépcsők, korlátok, 

burkolatok állapotát. Minden olyan hibát azonnal ki kell javítani, amely 

veszélyeztetni a fürdővendég épségét. 
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VIII. MEDENCÉK BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSE 

 

A medencéket csak teljes feltöltött állapotban szabad üzembe helyezni. A töltést 

addig kell folytatni, amíg a víz a kiépített túlfolyón meg nem jelenik. Ezt követően 

csak a folyamatos pótlás igényt kell biztosítani. A medencék ürítő nyílásait a 

megfelelő védőráccsal van ellátva, amely erőszakos beavatkozásnak ellenáll. 

Minden leürítéskor ennek állapotát ellenőrizni kell. A medencék ürítését csak 

akkor lehet megkezdeni, ha a medencében már senki nem tartózkodik. A medence 

felügyeletet addig kell fenntartani, amíg a medence ki nem ürül teljesen. Ezen 

kívül biztosítani kell a medencébe történő bemenetel megelőzését, az ürítő 

nyílások közelébe jutás megakadályozását. 

 

Tájékoztatás céljából a medencék vízhőmérsékletét táblákon jelezni kell. 

 

 Mozgás medence    33 -35 
o
C 

 Ülőmedence   37 - 38 
o
C 

 Kültéri medence   33 - 35 
o
C 

 Merülő medence  17 -18 
o
C 

 Súlyfürdő   34 – 35 
o
C 

 Szénsavfürdő  33 – 35 
o
C 

 

Lábmosó víz ellátás:  

 

A medence térben elhelyezett lábmosók használata kötelező. A lábmosóhoz a 

folyamatos vízcserét biztosítani kell. Üzemidőn kívül a fertőtlenítést el kell 

végezni. Napközbeni elkoszolódás esetén a takarítást töbször is el kell végezni.  

 

IX. EGÉSZSÉGÜGYI, HIGIÉNIAI FELADATOK 

 

A fürdőben csak olyan személy alkalmazható, akit az orvosi vizsgálat alkalmasnak 

talált, nem szenved fertőző betegségben. 

 

A fürdő teljes üzemideje alatt elsősegélynyújtásban képzett alkalmazottnak is 

szolgálatban kell lenni. Felkészültnek kell lenni az orvosi egészségnyújtásra 

(defibrillátor, készenléti táska) 

 

Az átlagos forgalomnak megfelelő nagyságú és felszerelt mentőláda helyszínen 

tartása kötelező. 

 

Az öltözők, egyéb szolgáltató helyiségek takarítása, fertőtlenítése minden nap 
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kötelező. A helyiségek felmosását fertőtlenítő anyagokkal kell végezni és takarítási 

naplóban rögzíteni. A takarítást csak akkor lehet megkezdeni, ha a fürdővendégek 

elhagyták az öltözőket. 

A WC-k folyamatos takarítását biztosítani kell. 

 

A fürdő területén használatos vegyszerek tárolása az erre a célra kialakított 

raktárakban történik. A raktárak ajtóin felírat jelzi a veszélyt. 

 

A fürdőt ittas egyének, görcsös állapotban szenvedő személyek, akiknek nyílt 

sebük van, nem használhatják. Krónikus betegek a kezeléseket csak orvosi 

vizsgálatot követően vehetik igénybe.  

 

Testhőmérsékletet meghaladó hőmérsékletű fürdővizet táblával jelezni kell. 

 

A zuhany előfürdőre táblákkal a figyelmet fel kell hívni. 

 

 

 

 

X.  ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 

A fürdőbe beosztott dolgozó csak érvényes egészségügyi könyvvel végezhet 

munkát. Új dolgozónak előzetes munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálaton kell 

részt venni. 

Időszakos orvosi vizsgálatokat a dolgozó köteles megismételni. 

 

A dolgozókra a Munkavédelmi, és Kockázatbecslési Szabályzat vontkozik.  
 

A fürdőben végzendő munkákat a gyógyászati egység vezetője, illetve az uszoda 

vezető irányításával kell végezni. 

 

A fürdő területére belépő ellenőrző közegek figyelmét az esetleges baleseti 

veszélyforrásokra fel kell hívni. 

 

Mindenkor fokozott figyelmet kell fordítani a fürdő területén a balesetek 

megelőzésére, ezért a balesetekhez vezető hiányosságok  megszüntetése,  minden 

egyes fürdő dolgozójának folyamatos feladata. 

 

A fürdő területén minden aknát le kell fedni, kezelés miatt az eltávolított akna 

fedlapot, illetve nyitott aknát még ideiglenesen sem lehet felügyelet nélkül hagyni, 

hosszabb időtartam esetén a aknát biztonságosan körül kell korlátolni. 

 

A pihenőterületen elszórt hulladékok baleseti veszélyforrások. Ezek észlelésével 

egyidőben gondoskodni kell azok eltávolításáról. 
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Meg kell tiltani a medencékbe történő leugrálást, különösen a 140 cm-nél kisebb 

vízmélységeknél. 

 

Ügyelni kell arra, hogy a beteg, illetve a fürdővendégek a medencékbe törékeny 

vagy sérülést okozó tárgyakat (üveget, poharat, stb.) ne vigyenek be. 

 

A fürdő bejáratához közel kell elhelyezni a házirendet, mely tartalmazza az: 

 általános tudnivalókat, 

 általános rendszabályokat, 

 üzemidőt, jegykiadás szabályait, 

 vízcserék rendjét, 

 sérülési naplóval kapcsolatos szabályokat 

 gyógyvíz összetétele, 

 a vizsgálatok eredményei. 

 

A fürdő területén lévő egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatban tevékenységet végző 

személyek kötelesek a gyógyfürdő házirendjét betartani. 

 

XI. ÜZEMVITELI NAPLÓ 

 

A gyógyfürdő vezetője felelős az üzemviteli napló mindennapi vezetéséért. 

A fürdő adminisztrációjáért felelős személy köteles az alábbiakat rögzíteni az 

üzemviteli naplóba: 

 

▪ fürdőzők számát, 

▪ teljes vízcserék időpontját 

▪ folyamatos vízcsere mértékét 

▪ mért vízhőmérsékleteket 

▪ fertőtlenítések végrehajtását 

▪ vizek keverési arányát az egyes medencékben 

▪ rendkívüli események 

▪ meghibásodások elhárítására tett intézkedések 

▪ nyitás - zárás időpontját 

 

 

XII. ÜZEMELTETŐ LÉTSZÁM 

 

Gyógyászati részlegen: 

 Gyógyászati egység vezető 1 fő 

 Pénztáros-adminisztrátor  1 fő 

 Fűtő-karbantartó   1 fő 

 Masszőr    8 fő 
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 Medence felügyelő   1 fő 

 Uszomester    1 fő 

 Takarító-mosónő   2 fő 

Uszodai részlegen: 

 uszoda vezető   1 fő 

 pénztáros-recepciós  4 fő 

 uszodamester   3 fő 

 gépész    4 fő 

 takarító    2 fő 

  

A szolgálati beosztást a gyógyászati vezető, uszoda vezető vagy az általuk 

megbízott személy készíti el. 

 

 

XIII. ÜZEMELÉSI IDŐ 

 

A fürdő Gyógyászati részlege a következő nyitva tartással üzemel: 

Nyitva:  hétfőtől-péntekig: 7.00 - 15.00 óráig 

Zárva: szombat-vasárnap 

         
Fiziotherápiás kezelések: 

Személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezünk. A járóbeteg szakellátás keretében 

orvosi beutalóval történik az igénybevétel.  

 

Fizioterápiás elektromos kezelések (kisfrekvenciás, UH, iontoforézis): 

lézer kezelések  

magnetotherápiás kezelések 

mozgástherápia (csoportos és egyéni) és  

iszapkezelés   

 

Fizioterápiás kezelések ideje:  

hétfőtől - péntekig:  7.00 - 15.00 óráig 

 

Nappali ellátás: hétfőtől - péntekig: 7.00 - 16.00 óráig 
 

 

Szakorvosi rendelés ideje: 

A www.bekesirendelo.hu megtalálható. 

 

A fürdő USZODAI részlege a következő nyitva tartással üzemel: 

 

Nyitva:  a hét minden napján:  08.00 - 20.00 óráig 

 

http://www.bekesirendelo.hu/
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Termál vizes kültéri medence:  10.00 – 20.00 hétfő 

     10.00 – 20.00 kedd 

     10.00 – 20.00 szerda 

     10.00 – 20.00 csütörtök 

     10.00 – 20.00; 20.30-24.00 péntek 

     10.00 – 20.00 szombat 

     10.00 – 20.00 vasárnap 

 

Termál vizes beltéri medence:  07.00 – 20.00 hétfő 

     07.00 – 20.00 kedd 

     07.00 – 20.00 szerda 

     07.00 – 20.00 csütörtök 

     07.00 – 20.00; 20.30-24.00 pénteken 

          10.00 – 20.00 szombat 

     10.00 – 20.00 vasárnap 

   

Szauna: a hét minden napján:  10.00 - 20.00  

 

Gőzkabin:     10.00 - 20.00 szerdán 

10.00 - 20.00; 20.30-24.00 péntek 

     10.00 - 20.00 szombat 

     10.00 - 20.00 vasárnap 

Éjszakai fürdőzés   20.30 – 24.00 péntek 
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XV. Házirend 

HÁZIREND 

A GYÓGYFÜRDŐBEN ÉS USZODÁBAN 

 

 

Általános rendelkezések: 

Üzemidő, jegykiadás: 

Gyógykezelések igénybevétele: 

Elsősegélynyújtás: 

Öltöző használat: 

Vegyes rendelkezések: 

 

I. Általános rendelkezések: 

 

1) A gyógyfürdő igénybevétele csak ezen házirend szabályainak betartásával 

történhet. Aki a szabályokat nem vállalja vagy nem tartja be, attól a fürdő 

üzemeltetője a szolgáltatást megtagadhatja. A házirend a gyógyfürdő aulájában jól 

látható helyen kerül kihelyezésre. A házirend nem ismerete nem mentesíti a 

fürdővendégeket ill. látogatókat annak betartása alól. 

2) Az üzemeltető gondoskodik, hogy az üzemeltetés tárgyi, és személyi feltételei –

egészség, munka, és tűzvédelmi- szempontból is- folyamatosan biztosítva 

legyenek. Ennek érdekében az esetleges előálló veszélyforrásokat az 

üzemeltetőnek soron kívül meg kell szüntetni, vagy azok helyszínét a vendégek 

elől el kell zárni. A veszélyhelyzetek elkerülésére vonatkozó előírásokat a 

vendégek, és az üzemeltető is kötelesek betartani. 

3) A szolgáltatások igénybevétele időpont-egyeztetés és bejelentkezés alapján 

történik. Érvényes fürdőjegy vagy megvásárolt belépőjegy, bérlet ellenében. 

 

4) A gyógyfürdőt és a különböző szolgáltatásokat minden beteg és látogató a saját 

személyére nézve csak a saját felelősségére veheti igénybe. A házirend 

betartásának kötelezettségén túl minden vendég köteles a baleseti 

veszélyforrásokra, a maga, és vendégtársainak testi épségére fokozottan ügyelni. 

 

5) A gyógyfürdőt fertőző betegségben, TBC-ben, szívelégtelenségben, 

inkontinenciában szenvedők, illetve nyílt sebek, fekélyes, bizonyos bőrbetegségek 

esetén nem vehetik igénybe. Kérjük, hogy egyéb jellegű betegségeiről a 

kezelőszemélyzetet tájékoztatni szíveskedjenek. 
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6) Ittas, kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személy a 

gyógyfürdőben nem tartózkodhat, részére az üzemeltető minden szolgáltatást 

köteles megtagadni. 

 

7) A gyógyfürdő berendezéseire, felszerelési tárgyaira kérjük vigyázzanak!  

Aki szándékosan vagy gondatlan/felelőtlen magatartásával kárt okoz, attól az 

üzemeltető a kár megtérítését követelheti. 

 

8) Különös figyelemmel legyenek a csúszásveszélyre!  

Ezért a gyógyfürdő épületében a medenceterekben és a közlekedőkben a papucs 

használata kötelező!  

 

9) A tornaszoba használata csak zokniban lehetséges. 

 

10) A medence terekben és a közlekedőkben a papuccsal nem rendelkező 

vendégeinknek és a kísérő személyeknek cipővédő használata kötelező, mely az a 

medencemestereknél igényelhető.  

 

11) A kezelések igénybevétele előtt a szappanos előmosakodás, tusolás, lábmosó 

használata kötelező! 

 

12) 14 év alatti gyermekek a gyógyvizes medencéket csak orvosi javaslatra 

használhatják. 

 

13) A gyógyfürdő területén elhelyezett feliratok, táblák utasításait minden benn 

tartózkodó köteles betartani. 

 

14) Az egészségügyi és hatósági rendelkezések betartása kötelező, a megfelelő 

fürdőkezelések biztosítása, valamint a fürdővendégek zavartalan pihenése 

érdekében. 

 

TILOS!: 
1. a gyógyfürdő egész területén  - beleértve a medencéket is - 

dohányozni, szemetelni; 

2. a medencéket előfürdő (zuhany) és lábmosó használata nélkül igénybe 

venni; 

3. a medencékben étkezni, italt fogyasztani, vizet szennyezni, vízbe 

ugrani; 

4. a gyógyfürdőt fürdőruha nélkül igénybe venni; 

5. a medencékbe törékeny tárgyat (üveget, poharat stb.) vagy bármely 

baleset, sérülés előidézésére alkalmas dolgot bevinni; 

6. a különnemű öltözőkbe más neműeknek bemenni; 

7. a gyógyfürdő területére állatot bevinni; 
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8. a közerkölcsöt, közrendet sértő módon viselkedni, az együttélés 

szabályait megsérteni; 

9. utcai cipőben a medencetérbe belépni; 

10. saját elektromos eszköz (pl. hajszárító) használata. 

II. Üzemidő, jegykiadás: 

 

 A gyógyfürdő nyitva tartásának idejét az üzemeltető határozza meg, és a vendégek 

részére jól látható helyre kifüggeszti. 

 Az üzemidőt a fürdő vezetősége indokolt esetben megváltoztathatja (műszaki hiba, 

általános karbantartás, időjárás, stb.). 

 Pénztár zárás a gyógyfürdő zárása előtt fél órával történik. Kérjük vendégeinket, 

hogy zárás előtt negyedórával hagyják el a medenceteret! 

 Pénztárban/recepciós pultnál jelentkező betegek a szakorvosok által felírt 

fürdőjegyet mutassák be a kezelések előtt negyed órával. Ugyanitt vásárolhatnak 

belépőjegyet, vagy bérlelet a nem TB által finanszírozott kezelésekre érkező 

vendégeink.  

 A mindenkor érvényes szolgáltatások jegyzékét, azok árait a pénztárnál 

megtekinthetik. 

 

 

III. A gyógykezelések igénybevétele 

 A balneoterápiás kezelések TB támogatással csak érvényes fürdőjegy mellett 

vehetők igénybe. A szakorvos összekötheti fiziotherápiával is.  

 Amennyiben a felírt kezelésekkel nem ért egyet, azt a felíró orvossal kell 

megbeszélnie. 

 A kezelések időpontjainak változtatásának jogát fenntartjuk a kezelőszemélyzet 

betegsége és indokolt távolmaradása esetén. 

 Megkérjük a kedves pácienseket, hogy a beosztási időpontok, napok figyelembe 

vételével szíveskedjenek a kezeléseken megjelenni. Kérjük, hogy az előjegyzett 

időpont előtt 15 perccel szíveskedjen megjelenni a kezeléseken, hogy a szükséges 

adminisztrációt el tudjuk végezni! 

 Kérjük vendégeinket, hogy a kezelések megtörténtét a kezelőlapon az adott 

rubrikában aláírásukkal igazolják. 

 A kezelésekre, kérjük hozzon magával fürdőruhát, törülközőt, papucsot és 

lehetőség szerint kezelőkendőt.  

 Felhívjuk szíves figyelmét, ha a megadott előjegyzési időpontban nem jelenik meg 

és erről a kezelő személyzetet időben nem tájékoztatta, az elmaradt kezelést nem 

áll módunkban pótolni! Amennyiben 2 alkalommal sem jelenik meg az előjegyzett 

időpontban helybiztosítása automatikusan megszűnik! Kezelését csak úgy tudja 

folytatni, ha újabb időpontot kér. Azon kezeléseken, amelyeken indokolatlanul 

nem jelenik meg, a térítési díjak elvesznek. 

 A gyógymedencékben tartózkodás ajánlott idejét az orvos utasítása szerint tartsák 
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be. 

 A csoportos vízi gyógytorna foglalkozások ideje alatt a mozgásmedencének a 

foglalkozás céljára kijelölt részére csak az érvényes kezelőlappal rendelkezők 

használhatják. A torna időpontja alatt sem a foglalkozást tartó gyógytornászt, sem 

a tornán résztvevő betegeket semmilyen módon zavarni nem szabad. 

 

IV. Elsősegélynyújtás, vendégek könyve: 

 

A gyógyfürdő területén a fürdővendéget ért sérüléshez, rosszulléthez 

elsősegélynyújtásra képzett dolgozó áll rendelkezésre. Ezen személyekről és 

tartózkodási helyéről információs tábla nyújt tájékoztatást. Elsősegély láda a 

medencemester / úszómesternél található. A sérülésről, balesetről, káresetről 

jegyzőkönyvet kell felvenni a helyszínen. 

A vendégek könyve (panaszkönyv) a recepciónál áll a vendégek rendelkezésre. Az 

intézményvezetője köteles a panaszt, észrevételt, javaslatokat a vonatkozó 

szabályok szerint kivizsgálni, a szükséges intézkedéseket megtenni. 

 

V. Öltöző használat: 

 

Vendégeink az átöltözéshez ingyenesen igénybe vehetik az öltöző szekrényeket. A 

kulcsot a szekrényben találják. A gyógyfürdő területén őrizetlenül hagyott tárgyak 

elvesztéséből származó károkért (ideértve a folyosókon, várókban, öltözőkben, 

öltözőszekrényben, medencetérben lévő fogasokra elhelyezett tárgyakat, 

ruhaneműket is) az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.  

A talált tárgyak leadhatók a takarítóknál. 

 

VI. Vegyes rendelkezések: 

 

A gyógyfürdőben felelős szolgálati tevékenységet ellátó munkatársak hivatalos 

személynek tekintendő, és mint ilyet hivatalos személyekre vonatkozó védelem 

illeti meg. A házirend megtartásáért és megtartatásáért a medencetéren a 

medencemester felelős. 

 

Azt a személyt, akit a házirendben foglaltakat megsérti vagy a fürdő rendjét, a 

fürdővendégek nyugalmát zavarja, a fürdőből el kell távolítani, és a 

fürdőszolgáltatások további igénybe vételétől el kell zárni. Ehhez szükség esetén 

hatósági személy segítsége is igénybe vehető. 

 

XVI. EGYÉB 
Az üzemviteli szabályzatban foglaltakat a fürdő minden dolgozója köteles 

megismerni, és a munkája során maradéktalanul betartani. 
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