
Természetes fürdővíz tájékoztató füzete

Megye: Vas

Település: Hosszúpereszteg

Fürdőhely címe: Hosszúpereszteg, hrsz.: 2716/9.

A felszíni víz földrajzi neve: Szajki 6. számú tó

A felszíni víz jellege: tó

A fürdővíz azonosító jele: HUBW_01805

A fürdővíz-csoport azonosító jele: ‒

A fürdővíz neve: Hosszúpereszteg, Szajki-tavak strand (6. sz. tó)

A fürdővíz rövid neve: Szajki-tavak strand

Az illetékes hatóság 

megnevezése:

Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

Az illetékes hatóság elérhetősége: Tel.: +36-94/506-304, +36-94/506-324

e-mail: nepegeszsegugy@vas.gov.hu

A fürdővíz első engedélyezésének 

éve:

2008.                                                                                                                                                           

Fürdőhely kijelölése a 1307-7/2008. iktatószámú határozattal történt.

A fürdővízprofil utolsó 

felülvizsgálatának dátuma:

2011. 02. 28.

A fürdővízprofil várható következő 

felülvizsgálatának éve:

Fürdővízminősítés változása esetén.

Hosszúpereszteg, Szajki-tavak strand (6. sz. tó)

Alapadatok
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Hosszúpereszteg, Szajki-tavak strand (6. sz. tó)

természetes fürdővíz tájékoztató füzete

Monitoring pont É-szélesség: 47.055200

Monitoring pont K-hosszúság: 17.008700

A felszíni víz használati jellege: fürdőzés, vízibiciklizés, csónakázás

Átlagos napi fürdőzőszám: 250 fő

Víz átlaghőmérséklete szezonban: 24 °C

Átlagos vízmélység: 1,4 m

Maximum vízmélység: 1,7 m

A strand vízmélység-profilja: lankás, egyenletesen mélyülő

Mederanyag jellemzése: apró kavicsos, homokos

Jellemzőek-e a területre heves 

szélviharok:

nincs adat

Jellemzőek-e a területre heves 

esőzések:

nincs adat

Fürdővíz éves minősítése: kiváló

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz adatai
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Enterococcus szám 100 ml-ben Escherichia coli szám 100 ml-ben
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Hosszúpereszteg, Szajki-tavak strand (6. sz. tó)

természetes fürdővíz tájékoztató füzete

Kommunális infrastruktúra 

ismertetése:

A vendégek részére vizesblokk biztosított, külön női (kézmosó 2 db, WC fülke 6

db), férfi (kézmosó 2 db, WC fülke 2 db, piszoár 3 db) és mozgáskorlátozott

(zuhanyzó 1 db, WC fülke 1 db, kézmosó 2 db) helyiség áll rendelkezésre. A

strand területén 2 x 4 fő részére kialakított öltözőfülke található. A tisztálkodásra

6 db vezetékes vízről ellátott zuhanyállás került kialakításra. A fürdőhelyen

keletkezett szennyvíz közcsatornán keresztül való elvezetése megoldott.

Kommunális hulladék elhelyezésére 5 db 240 l-es, 9 db 120 l-es, valamint 6 db

szintén 120 l-es fa hulladékgyűjtőben van lehetőség. Az összegyűjtött hulladék

elszállítását szerződés alapján az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi

és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (9400 Sopron, Harkai domb 0466/31.

hrsz.) végzi el hetente egy alkalommal. A fürdő területén dohányzásra 3 kijelölt

hely található. Gépjárművek számára parkolási lehetőség biztosított.

Csapadékvíz bevezetése: nem

Szennyezést okozó 

csapadékmennyiség:

‒

Rövid távú szennyezés (RTSz) 

kockázata:

nincs adat

Lehetséges rövid távú szennyező 

tényezők felsorolása:

nincs adat

Rövid távú szennyezés veszélyére 

vonatkozó információk:

nincs adat

Cianobaktérium-burjánzás 

kockázata:

Vízvirágzás a strand területén nem volt. Kockázata alacsony, azonban a

magyarországi állóvizekben nyaranta a magas vízhőmérséklet és a bőséges

foszforellátottság következtében kialakulhat vízvirágzás, azaz kékalga

(=cianobaktérium) túlszaporodás. Vannak kékalgák melyek képesek megkötni a

levegő nitrogénjét, ezért növekedésük limitáló faktora a vízben található

hozzáférhető foszfor mennyisége. Bizonyos környezeti feltételek mellett egyes

cianobaktérium törzsek különféle toxinokat termelnek, és ezek között vannak

olyan toxinok, amelyek a rövid idejű vízben tartózkodás esetén is az arra

érzékeny fürdőzőknek bőrirritációt, bőrgyulladást okoznak.

Makrofiton és/vagy fitoplankton 

burjánzásának kockázata:

nincs adat

Védőterület leírása: nincs adat

Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai 

jellemzése:

nincs adat

Szennyezés esetén a kialakított 

intézkedési gyakorlat leírása:

nincs adat

Szennyezés esetén a nyilvánosság 

tájékoztatására kialakított 

intézkedési gyakorlat leírása:

Esetleges szennyezés esetén a fürdési tilalomról a lakosság tájékoztatása több

forráson keresztül valósul meg. Az illetékes Önkormányzati Hivatal online úton,

esetleg a média bevonásával, a Vas Megei Kormányhivatal a honlapján,

valamint a strand bejáratánál is értesülnek a vendégek az információkról.

Szennyezéssel összefüggő jellemzők
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Hosszúpereszteg, Szajki-tavak strand (6. sz. tó)

természetes fürdővíz tájékoztató füzete

Szennyezőforrás megnevezése: Fürdőzők

A szennyezőforrás jellege: Nem megfelelő fürdőkultúrával rendelkezők szennyezhetik a felszíni vizet.

A szennyezőforrás lokalizációja: nincs adat

Az adott forrásból származó 

szennyezés kiterjedtsége:

nincs adat

Szennyezési útvonalak 

ábrázolása:

nincs adat

Az adott forrásból származó 

szennyezés időbeli lefutása:

nincs adat

Szennyezőforrás megnevezése: Jelentős ipari, mezőgazdasági szennyezőforrások nem ismeretesek. A felszíni

vagy felszín alatti vízbe szennyvízbevezetés a rendelkezésünkre álló adatok

alapján nem történik.

A szennyezőforrás jellege: nincs adat

A szennyezőforrás lokalizációja: nincs adat

Az adott forrásból származó 

szennyezés kiterjedtsége:

nincs adat

Szennyezési útvonalak 

ábrázolása:

nincs adat

Az adott forrásból származó 

szennyezés időbeli lefutása:

nincs adat

Belső szennyezőforrás jellemzése

Külső szennyezőforrás jellemzése
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Hosszúpereszteg, Szajki-tavak strand (6. sz. tó)

természetes fürdővíz tájékoztató füzete

A strand fényképfelvételei
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