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Vízminőség a mesterséges fürdőhelyeken a Szlovák Köztársaságban 
 

Elena Mogonova, Elena Matisova and Katarina Halzlova 
Szlovák Közegészségügyi Hatóság 

 
 

Bevezetés  
 

A szlovákiai uszodák vízminőségét a Szlovák Közegészségügyi Hatóság és 36 Területi 
Közegészségügyi Hatóság ellenőrzi. Hatáskörükbe tartoznak a mesterséges uszodák és 
termálfürdők, valamint a legfontosabb természetes fürdőhelyek.  

Az uszodavíz minőségére, a víz és az uszodák minőségbiztosítására vonatkozó 
előírásokat a Szlovák Egészségügyi Minisztérium 30. dekrétuma rögzíti (1. táblázat). 
A dekrétum előírja az uszodavíz minőségi indikátorait és azok határértékeit, 
a minőségellenőrzés mértékét és gyakoriságát, tartalmazza a felszerelésekre, helyiségekre és 
egyéb területekre vonatkozó szabályokat, az úszómedencék kialakítsára és fenntartására 
vonatkozó rendelkezéseket, valamint a működési szabályzat legfontosabb pontjait. Az 
úszómedencék üzemeltetőinek kötelességeit a Szlovák Nemzeti Tanács 227/1994 számú, 
emberi egészségvédelemről szóló törvénye rögzíti.  

A mesterséges úszómedencéket a fürdővizek monitorozásának keretében vizsgáltuk 
2004-ben. Szlovákiában 178 uszoda van 452 medencével, ebből 160 termálmedence. 
Mintavétel az uszodákban a nyári időszakban 2 hetenként történt, a mintákat a 30. 
dekrétumnak megfelelően 21 paraméterre vizsgálták (1. táblázat).  

 
Mintavétel 
 
A minták a felső 10 cm-es vízrétegből származtak. Egy mintát a víz bevezetés helyén, 

kettőt pedig két azzal átellenes és így legtávolabb eső ponton kell venni. Ha a teljes 
víztérfogat kellő keverése biztosított (pl. a vízbevezetés nagyszámú fúvókán át történik) vagy 
kim medencék esetén a minták száma ennél kevesebb is lehet. 

A  víz mellett a medence faláról és üledékéből származó kenet mintákból is sor került 
a hőtűrő amőbák kimutatására.  

Minden medencéből legalább egy üledékmintát vizsgálatak féregpetékre. A minta nem 
tartalmazhat sem petéket, sem a paraziták bármely más fejlődési stádiumát.  
 

Vízminőség az uszodákban 
 
2004 során 1903 mintából összesen 28448 fizikai, kémiai, biológiai és mikrobiológiai 

vizsgálatra került sor. A határértéket valamely paraméterre 2156 minta (7,6 %) haladta meg.  
A coliform és a fekál coliform szám volt leggyakrabban magasabb a határértéknél. 

Patogén mikrooganizmusok (Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus) valamint 
élesztők és penészgombák is sok mintában kimutathatóak voltak. A fizikai-kémiai 
paraméterek közül a klorid koncentráció és a pH volt kifogásolható. Ugyancsak gyakran 
okozott vízhigéniés problémát a határértéknek nem megfelelő klór koncentráció a medence 
vizében.  

Az uszodavíz epidemiológiai biztonságosságát a 30. dekrétumnak megfelelően 6 
mikrobiális indikátor segítségével jellemezték. A vízminőség szempontjából a legnagyobb 
problémát a termotoleráns amőbák (TA) jelentették Szolvákiában. Számos esetben amőba volt 
kimutatható mind a vízmintában, mind a biofilmből és üledékből származó kenetekben. 
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A medencéket tápláló forrásvízben amőba nem mutatható ki. A Szlovák Egészségügyi 
Minisztérium 30.dekrétuma, amely az uszodavíz és az uszodák minőségbiztosítási 
rendszabályait rögzíti, előírja, hogy a mesterséges úszómedencék vize termotoleráns amőbát 
nem tartalmazhat.  

A hőtűrő amőbák előfordulása a mesterséges medencékben egészségügyi kockázatot 
jelenthet, különösen a termálvizes medencékben. Az amőbák egysejtű protozoák, nedves 
talajban és vízi környezetkben élnek. A többszáz szabadon élő amőba közül csak az 
Acanthamoeba genus tagjai, a Naegleria fowleri és a Balamuthia mandrillaris humán 
patogének. Az amőbák megnövekedett száma esetén gyakran a fertőtlenítés nem hatékony, 
ilyenkor az uszoda teljes rekonstruciója vagy a vízkezelési technológia felülvizsgálata 
szükséges.  

A leggyakrabban előforduló problémák a mesterséges medencékben: a nem megfelelő 
vízkezelés következtében nem kielégítő vízminőség, nem megfelelő fertőtlenítés, elégtelen 
vízforgatás, a medence kapacitásának túllépése, a medence falának nem megfelelő felülete, 
nem kellő gyakoriságú takarítás a medencékben és a környező területeken. A látogatók 
ugynacsak hozzájárulnak a rossz vízminőséghez, akik gyakran figyelmen kívül hagyják 
a szabályokat, nem használják a WC-t és a zuhanyt, vagy fertőző betegséggel látogatják az 
uszodát.   

 
Összefoglalás 
 
A szlovák mesterséges medencék higiénés és epidemiológiai helyzete jó, 2004-ben 

fürdővíz eredetű megbetegedés nem volt. A biológiai és mikrobiológiai indikátorok határérték 
túllépése a vízkezelés javításával vagy hatékonyabb fertőtlenítéssel kiküszöbölhető volt. 
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1. táblázat Uszodavízre vonatkozó vízminőség indikátorok és a vonatkozó szlovák 
határértékek.  
 
Indikátor 

száma 
Indikátor Rövidítés Egység Hatérérték Mintavételi 

frekvencia 
1. Coliform baktérium KB CFU/100 ml 500 
2. Hőtűrő coliform 

baktérium 
TKB CFU100 /ml 100 

3. Enterococcus (fekális 
streptococcus) 

FS CFU/100ml 100 

4. Staphylococcus 
aureus 

SA CFU/100 ml 0 

5. Pseudomonas 
aeruginosa 

PA CFU/100ml 0 

6. Élesztők - Candida 
nemzetség 

KV CFU/100 ml 0 

 
Kéthetenként 
a töltő-ürítő 
rendszerű, 
havonta 

a vízforgatásos 
medencékben 

7. Átlátszóság PR m Teljes mélység Naponta 
8. Szín F mg/l 30 
9. Szag ZP - Nincs vegyszer- 

vagy más 
kifogásolható 

szag 
10. Zavarosság Z ZF 10 

Kéthetenként 
a töltő-ürítő 
rendszerű, 
havonta 

a vízforgatásos 
medencékben 

11. Kémhatás pH  6.5 – 7.5 Naponta 
12. Vízhőmérséklet T °C Medencetípustól 

függ 
Naponta 

háromszor 
13. Kémiai oxigénigény 

(permanganátos) 
CHSKMn mg/l 3 

14. Ammónium ion NH4
+ mg/l 0,5 mg/L-rel való 

növekedés 

Kéthetenként 
a töltő-ürítő 
rendszerű, 
havonta 

a vízforgatásos 
medencékben 

15. Hőtűrő amőbák TA  10 ml-ben nincs 
jelen 

Kéthavonta 

16. Salmonella 
nemzetség és más 
patogén 
enterobaktériumok 

S In 100 ml 100 mL-ben 
nincs jelen 

Gyanú esetén 

17. Féregpete VH - Üledékben nincs 
jelen 

Kéthavonta 

18. Szabad klór Cl2 mg/l 0.3 – 0.5 
19. Kötött klór Cl2 mg/l 0.3 

Naponta 
háromszor 

20. Réz Cu mg/l 1.0 
21. Ezüst Ag mg/l 0.10 

A fürdési 
szezon 

megkezdése 
előtt és kétszer 

annak során 
22. Ózon 03 mg/l 0.05  

 
 


