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Hazánkban a rendszerváltást követően a 

közfürdőkkel kapcsolatban nagyon borús 

jóslások voltak, elsősorban az „önálló” 

működtetés miatt. Mára világossá vált, hogy 

minden anyagi probléma és szervezeti 

nehézség ellenére a fürdők talpon maradtak és 

újak is épültek, a régieket pedig intenzíven 

korszerűsítették, bővítették.  

Az elmúlt 25 év sok változást hozott a 

technológiában, a tervezők és kivitelezők 

státuszában és a felelősségi kérdésekben.  



1970-es évek közepén indult meg a fürdőmedencék vízforgatásának 

beépítése hazánkban. 

• A magyar vízművek mellett a fürdőknek is kezdtek berendezéseket gyártani a 
vízgépészeti vállalatok emellett német, olasz, amerikai berendezéseket hoztak be!  

• Minőségi különbségek vannak a fürdő és ivóvíz technológiák között. Cementálódás, 
anyagfeldúsulás, gyors vízminőségváltozás, hőmérséklet, szervesanyag terhelés, stb. 

• 1985: energetikai és pü. okból nagy a hévíz felhasználás: 19.400.000m3 hidegvíz, 
33.000.000 m3 hévíz évente 433 fürdőben! 42 mill m3/év víz kb. 48 millió vendég. 

• 1990-re közfürdőkben az arra kötelezett közfürdő-medencék 40%-a (?) volt vízforgatós – 
2005-re 95%, és nagy számú magánmedence, amiről nagyon keveset lehet tudni. 

• 2015 július KSH : A közfürdők vendégforgalma 2013-ban meghaladta a 38 millió látogatót, 
a forgalom negyede Budapesten és Pest megyében valósult meg. 

 



A fürdő tervezés építés és üzemeltetés egyre jelentősebb 
szakággá nőtte ki magát. 

• A fentiekből látható, hogy a közfürdő tervezés, korszerűsítés és 
üzemeltetés egyre jelentősebb piac! 

• A tervezést vezető építészmérnökök közül viszonylag kevesen 
rendelkeznek megfelelő „fürdős” gyakorlattal, és a fürdök 
üzemeltetéséről sincsenek kellő ismereteik. A kivitelezés során 
számos kényszerű módosításra kerül sor, mivel az egyes 
szakági tervezők között nincs kellő mélységű terv egyeztetés.  

• A vízgépészeti tervezést és üzemeltetést emelem ki amin 
bemutatom a legfontosabb összefüggéseket. 

 





Tervezés és felújítás, korszerűsítés legelső lépése 

• Már a tervezés előtt eldöntendő: a vízforgatási és 
épületgépészeti technológia, az automatizáltság mértéke, az 
üzemeltetés módja – saját személyzet vagy külső vállalkozó – 
karbantartás/javítás, amibe beleértendő a technikai 
üzemeltetésen kívül a versenyek, rendezvények lebonyolítása, 
takarítás, kertészet, látogatói forgalom, vendéglátási egységek 
árúellátása, stb. 

• Ez az alapvető döntés nem csak az üzemeltetési létszámot 
hanem az egyes munkakörök betöltéséhez szükséges 
képzettségeket is meghatározza! 



Jogszabályok  szabványok (fontosabbak) 

 121/1996. (VII. 24.) Korm. Rendelet a közfürdők létesítéséről és 
működéséről 

 37/1996. (X.18.) NM rendelet a közfürdők létesítésének és 

    üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről  

 74/1999 (XII.25.) EüM. rendelet a természetes gyógytényezőkről 

 MSZ EN15288-1 A tervezés és kivitelezés biztonsági 
követelményei 

 MSZ EN 15288-2 Az üzemeltetés biztonsági követelményei 

 MSZ 15235 Fürdők munkavédelmi követelményei 

 MSZ 15234 Fürdőmedencék vízkezelése vízforgatással 

 MSZ EN 1069- 1 és 2 Legalább 2m magas vizicsúszdák 

 



Vízforgató berendezés elvi kapcsolása 

Tisztított víz 

Használt víz 

Szennyezett víz 
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Egyrétegű homokszűrő 



1. A vízforgatás egységeinek 

meghatározása. 
1.1 a vízforgatás fajtájának meghatározása – szemcsés 

anyagú vagy más szűrés, fertőtlenítés: Cl2 vagy 

hidrogénperoxid alapú, víz hőntartása és vízfogyasztás. 

Minden korábban alkalmazott megoldás használható! 

1.2 technológiai egységek műszaki és anyagi tervezése 

– vízkormányzó és szabályzó szerelvények, korróziós 

károk, jogszabályi és szabványossági megfelelés, stb. 

1.3 a várható élettartam megállapítása 

részegységenként 

 



Hajfogó számos leszorító csavarral, közvetlen vízelvezetés nélkül, 
- nehézkes kosár kiemelés. 



Korszerű durvaszűrő – hajfogó  



Részegységek elhelyezése 

• Előszűrő - Vitatott a vízforgató berendezésen belüli helye. 

csak a kiegyenlítő tároló előtt, illetve a fölözőben 

fogadható el, - költségkímélés miatt sok esetben nem így 

van. 

• Előklór – utóklór hova építsék be és milyen vezérléssel? 

Más fertőtlenítőszer adagolás ezzel azonos? 

• További vegyszeradagolások: pelyhesítőszer, ózon, pH 

beállítás, alga mentesítő, aktív szén. 



Pancsoló medencéhez UV csöves fertőtlenítő 



Automatikus mérő-adagoló  





Vegyszeradagoló állomás kármentővel 





Aknába telepített vákuumos vízforgató 



 
• Számos elvezetési 

mód közül néhány 

szokásos megoldást 

mutatnak az ábrák 



2. Korszerű technológia 

megtervezése. Gazdasági értékelés. 

2.1 az 1. fejezet és az anyagi lehetőség alapján az 

elérendő cél leírása. Automatizálási vezérlési szintek és az 

érintett területek pontos meghatározása, itt kell 

meghatározni a megrendelővel egyeztetett minimál 

követelményeket is (pl. vízminőségi mérések és 

regisztráció módja, a kézi működtetések részleges vagy 

teljes kiküszöbölése). 

2.2 a korszerűség anyagi hatásainak mérlegelése: 

energiatakarékosság, létszám igény és képzettség, 

üzemeltetési költségek változatai. 

 



Köszönöm a figyelmüket! 


