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Az üzemeltetési szabályzat tartalmazza: 
1. üzemvitelre 
2. technológiai folyamatokra 
3. vegyszeradagolásra 
4. az időszakos műszaki, vízminőségi ellenőrzésekre és vizsgálatokra 
5. a közfürdő-szolgáltatásokra és közönségforgalomra 
6. a biztonságtechnikai és egészségvédelmi óvórendszabályokra 
7. az előzetes és időszakos egészségügyi vizsgálatokra, illetve ezek betartására 

vonatkozó részletes szabályokat- 
 
1.  A Gyermektábor üzemvitele 

• A medence megnevezése: nyitott úszó medence 
• Fenntartója: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának felügyelete alá tartozó Győr 

Megyei Jogú Város Gyermektábora 
• Felügyeleti szerve: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

Főosztály 
• Üzemelési időszak: időszakosan: júniustól - augusztusig /10-12 hét/ 
• Használatba vételi idő: reggel 10 órától – este 18 óráig 
• A medence üzemeltetésével megbízott dolgozók: 

Fürdővezető: a Gyermektábor mindenkori gondnoka. 
Alkalmazási feltétel: középfokú iskolai végzettség 
Feladata: 

 vízminőség óránkénti vizsgálata 
 medence körüli munkák koordinálása 
 víztisztítás 
 berendezések üzemeltetése 

 
Technikai dolgozók: a Gyermektábor mindenkori karbantartói. 

Feladatuk:   
• medence környékének rendbetétele 
• medence takarítása 

• A medence méretei: 
 Hossza: 19 m 
 Szélessége: 7,85 m 
 Térfogata: 150 m3 
 Vízfelszín: 150 m2  

• A medencéhez tartozik egy vízforgató állomás, melyhez az alábbi berendezések 
kerültek beépítésre: - 1db Kiegyenlítő tartály + Hasznos víztérfogata: 8 m3 

    - 1db Kavics-szűrő: átm.:1600 mm 
    - 1db Keringető szivattyú: ASTRAL MAXIM 
    - 1klt Vegyszeradagoló rendszer: - pelyhesítőszer adagoló 

- fertőtlenítőszer adagoló 
- pH-szabályozószer adag. 

- Gépészeti berendezéseket összekötő csővezetékek 
  szerelvények 

  
 
 
 



 

2. Technológiai folyamatok 
• A medence feltöltése 

- A medence feltöltése kerti csapról vagy a kiegyenlítő tároló pótvízvezetékről 
történhet. A vízellátás vezetékes ivóvízről történik.  

- A kiegyenlítő tárolóhoz 2”-os vezeték csatlakozik, melynek nyitásával a tároló 
feltölthető. A vízforgató szivattyú bekapcsolásával a bekötött víz szakaszosan a 
medencébe tölthető, 24 db vízbefúvókán keresztül. A pótvíz tároló leürítésekor a 
vízszintszabályozó a szivattyút leállítja, majd feltöltés után újra indítható. 

 
• A medence pótvíz ellátása 

Üzemelés közben az 5 pontos vízszintszabályozó a mágnes szelep nyitásával biztosítja 
a vízveszteség pótlását. 

 
• Szűrés 

A rendszer teljes feltöltése után a szivattyú szívóvezetékét és a kiegyenlítő tároló 
pillangószelepét kell kinyitni, a szivattyú nyomó vezetéki szerelvényét, valamint a 
szűrő nyersvíz bevezető szelepét kell nyitni. A szűrt víz elvezető pillangószelep nyitott 
állapotban legyen, valamint a 3 db betápláló vezeték csapjai nyitott állapotban 
legyenek. A szűrő többi szerelvénye zárva. 

 
• Szűrő öblítése 

A szűrő öblítését teljesen teletöltött kiegyenlítő tárolóval kell indítani. Az öblítővíz 
bevezető pillangószelepek nyitása, és a nyersvíz, szűrt víz szerelvények zárása után a 
szivattyú elindítható. Amennyiben a tárolóból kifogyna a víz az öblítés során, a 
medence ürítő vezetékén át vehető további öblítővíz mennyiség. (A vízhiányt pótolni 
kell!) Az öblítés ideje: kb. 15 perc, 24óránként kell végrehajtani. 

 
• Előszűrlet vétel 

Az öblítés befejezése után elő szűrletet kell venni az alábbi szelepállásokkal: 
 Nyitni kell: nyersvíz szerelvény 
   elő szűrlet szerelvény 
 Zárni kell: öblítővíz be 
   öblítővíz el szerelvény 
   szűrt víz szerelvény 
Az öblítést és az elő szűrlet vételt 24 óránként végre kell hajtani.  

 
• A medence ürítése 

A fenékürítőn nyitott szelepen keresztül a szivattyú leüríti a medencét. 
Nyitott szelepek: nyersvíz 

    öblítővíz elvezető 
Zárt szelepek:  szűrt víz 

    öblítővíz bevezető 
A medence ürítő nyílása ráccsal el van látva.  
Az ürítés az éjszakai órákban történik. Ha elkerülhetetlen a napközbeni ürítés: 

- gyerekek a medencében nem tartózkodhatnak 
- felügyeletről az ürítés alatt gondoskodni kell. 

A medencéből ürítésre kerülő víz csővezetéken keresztül a Gyermektábor 
szikkasztójára kerül. 
Csak üzemi vízszintig feltöltött medencét lehet üzemeltetni. 

 



 

3. Vegyszeradagolás 
A gépház első helyiségébe telepített adagoló szivattyúkkal 3 féle vegyszer adagolása történik: 
 - pelyhesítő szer 
 - fertőtlenítő szer 
 - pH-szabályozó szer 
 

• Pelyhesős zer (koaguló) adagolás 
Kézi vezérlésű adagoló szivattyúval adagolható 10%-os alumínium szulfát oldat 
formájában. 
Beállítás mértéke: 10g/fő vagy 2-5g/m3 forgatott víz. 
 

• Fertőtlenítőszer adagolás 
Adagoló szivattyúval hipó oldatot adagolunk klór tartalomra jellemző mért értékek 
alapján, a szűrt víz vezetékbe. 
Az adagolás mértékét úgy kell beállítani, hogy 2,5g klórigény/ fürdőző legyen, a 
medence vizének szabad klórtartalma 0,2-0,5mg/l-nél magasabb érték ne legyen, a 
kötött aktív klór pedig kevesebb 0,3-nál. 
 

• A pH érték szabályozása 
Mivel a fertőtlenítés és a koaguláló szerek hatásossága függ a medence vizének ph. 
értékétől, ezért a víz kémhatását is rendszeresen figyelemmel kell kísérni. Az optimális 
érték 7,0-7,2 melyet üzemkezdés előtt be kell állítani, illetve ellenőrizni. A 
beállításhoz kénsav oldat használható. 
 

• Medencefenék porszívózása 
Medencébe került és ott lerakódott szennyeződést a medence aljáról naponta, un. 
medence porszívóval eltávolítjuk, mely folyamán 8-10 m3 vízfrissítést is végzünk. 
 

• Pótvíz mennyiség 
A medencébe folyamatosan bevezetett víz mennyisége a terheléssel arányos, de a 
megengedett terhelés 30%-ánál kisebb terheléskor sem lehet kisebb a vízfelületből 
számított legnagyobb terheléshez tartozó érték 50%-ánál. 
A rendszerbe naponta a víztérfogat legalább 5%-ának megfelelő friss vizet kell 
vezetni, de ez nem lehet kevesebb, mint fürdőzőként 30 liter. 
 

 
4.  Időszakos műszaki, vízminőségi vizsgálatok 
Az ellenőrzést uszodai teszt segítségével végezzük, reggel 10-18-óráig, négy alkalommal 
időszakosan. 
A Gyermektábor gondnoka üzemnaplót vezet, melyben nyilvántartja: 
 - a medencét igénybevevők számát 

- a naponta beadott friss víz mennyiségét 
- vízminőségi és víztechnológiai vizsgálatok adatait 
- a szűrőmosások időpontját, a lebocsátott víz mennyiségét és minőségi jellemzőit 
- levegő és víz hőmérsékleti adatait 
- az üzemelés alatti rendkívüli eseményeket 
- GYMS Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya városi, és megyei 
intézete által végzett ellenőrzések időpontját, észrevételeit. 

 
 



 

5.  Szolgáltatás és közönségforgalom 
A Gyermektábor engedélyezett létszáma: 282 fő. 
Előfürdés céljára 4db zuhany került kiépítésre. 
A medence körüljáró felülete csúszásmentes, szilárd, mosható burkolattal van ellátva. 
A medence felületét, burkolatát minden reggel ellenőrizni kell, az esetleges balesetveszélyes 
meghibásodásokat el kell hárítani. 
A medence környezetében található aknákat lakattal zárva kell tartani. Felnyitásuk esetén 
felügyeletről gondoskodni kell, amíg az akna nyitva van. 
A medence körüli fű nyírását szükség szerint a Gyermektábor karbantartója, udvari munkása 
végzi, a szükséges munkavédelmi előírások betartásával. 
A medencénél található napozó ágyak, napozó székek rendszeres ellenőrzéséről, a szükséges 
karbantartási munkák elvégzéséről, a Gyermektábor gondnoka és karbantartója gondoskodik. 
 
 
6.  Biztonságtechnikai és egészségvédelmi óvórendszabályok 
A medence üzemeltetésével megbízott dolgozók munkaideje úgy került kialakításra, hogy a 
medence üzemelési idejében mindig elérhetők legyenek. Így az esetlegesen előforduló 
hibákat, üzemzavarokat nyitvatartási időben el lehet hárítani, vagy a hibás egységeket 
biztonságosan üzemen kívül lehet helyezni.  
A medence üzemeltetésével megbízott dolgozók, kötelező munkaköri alkalmassági 
vizsgálaton vesznek részt. Az alkalmassági vizsgálatok rendszeressége a Gyermektábor 
munkavédelmi szabályzatában rögzítésre került. 
Az intézmény higiénes vizsgálatát az üzemorvos az előírásoknak megfelelően végzi. 
A medence vízforgató rendszerrel működik, zárószerkezetének üzemzavara esetén a kézi 
elzárás megoldott. 
A víz be és kivezetése úgy van hidraulikai szempontból kialakítva, hogy a medence minden 
pontján folyamatos és egyenletes vízmozgással a vízbejutó szennyeződés eltávolítható. 
Csak üzemi vízszintig feltöltött és folyamatos túlfolyással működő medencét szabad 
használni. 
Idény alatt szükség szerint teljes vízcserét kell végrehajtani. 
Rendkívüli leeresztés és tisztítás szükséges, ha: 

• a medencében lévő víz összetétele a műszaki előírásoktól eltér 
• a medence fenekén és/vagy falán szennyezés, iszap, algabevonat rakódik le, és a 

tisztítás üzem közben nem oldható meg. 
A teljes vízcseréket lehetőség szerint hétvégén kell elvégezni, kivétel, ha a vízminőségi 
vizsgálatok a sürgősséget indokolják. 
 
A medence egyidejű legnagyobb terhelése: 

N= f X A 
f = 0,2 
A = 152m2  
N = 30 fő X 2,5 = 75 fő 

 
A medence megengedett napi terhelése:  

 q/m3 /h 
N = --------------- 
 2 m3 /h/fő 
  
 
 



 

60 m3 /h 
N =----------------=30 m3 / h X 8 h /nyitvatartási idő/ 
 2 m3 /h/fő 
N = 240 fő/nap 

 
Forgató szivattyú teljesítménye: 4,05 kW/h, 65m3  
 
A medence körüli beépítetlen terület a jogszabályban meghatározott értéke: 8 m2/fő fölött 
biztosítja a szabad mozgást. 
A táborozók szülői nyilatkozattal érkeznek a táborba. 
A tábororvos az igazolások, ill. a helyszínen történő vizsgálat során engedélyezi a fürdő 
használatát. 
A medencét nem látogathatja: 

• lázas, fertőzőgyomor-bélrendszeri és bőrbetegségben szenvedő gyerek 
• görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó, illetve feltűnő, vagy nagy kiterjedésű kóros 

elváltozással járó betegségben szenvedő gyerek. 
A medence területére állat, - az őrzőkutyás biztonsági szolgálat feladatai ellátásához 
szükséges kutyát és a vakvezető kutyát kivéve - nem vihető be, illetve állat ott nem tartható. 
 
Amennyiben műszaki, vagy egyéb okok miatt a közegészségügyi előírások nem tarthatók be, 
a medencét le kell zárni. 
 
A fürdővíz kezeléséhez szükséges vegyszereket a vízforgató ház mellett kialakított 
vegyszerraktárban elzárva lehet tárolni. A medence tisztítása fertőtlenítőszeres oldattal 
történik. 
A vegyszerraktárt a munkavédelmi utasítás alapján a megfelelő feliratokkal elláttuk. 
A vegyszerraktárban tárolt vegyszerek kezelésével ellátott személy a Gyermektábor 
Gondnoka. 
 
Az illemhelyeket naponta kétszer fertőtlenítős lemosással kell tisztítani. 
 
A Gyermektábor dolgozóinak egyéni munka-és védőruha ellátásának rendjét a Munkavédelmi 
Szabályzat tartalmazza. 
A medence kezelésével megbízott dolgozók védőruházatát: 

• gumiköpeny 
• gumikesztyű 
• gumicsizma 
• védőszemüveg 

a vízforgató ház előterében kell elhelyezni, a medence tisztítása alkalmával a viselése 
kötelező. 
 
A medence munkavédelmével összefüggő feladatokat a Gyermektábor Munkavédelmi 
Szabályzata tartalmazza, mely kiterjed a: 

• medencekezelők jogaira, kötelességeire 
• a munkavégzés munkabiztonsági feltételeire 
• munkabiztonsági oktatás rendjére 
• egyéni védőeszköz, tisztálkodási eszközök és szerek használatára 
• munkavédelmi eljárások rendjére 
• elsősegélynyújtás, balesetek bejelentésének, kivizsgálásának rendjére. 



 

A Gyermektábor a jogszabályoknak megfelelően elkészítette az intézmény Munkavállalók 
Kockázatfelmérését, mely tartalmazza a fürdőmedencére vonatkozó megállapításokat is. 
Ennek szellemében minden évben tábornyitást megelőző munkavédelmi szemlét tartunk, a 
szemle észrevételeiről készült jegyzőkönyv alapján a szükséges intézkedéseket, a medence 
kezelésével megbízott Gyermektábor gondnoka megteszi. 
A medence előtt 4db nyitott zuhanyzó van felszerelve, melyet a fürdőzés előtt mindenkinek 
használni kell. 
 
A medence teljes üzemideje alatt 1 fő egészségügyi szakember áll rendelkezésre az esetleges 
sérülések ellátására. 
A Gyermektáborban megfelelő mennyiségű, gyógyszerrel, kötszerrel ellátott orvosi szoba 
működik. 
A gyermekek a pedagógusuk felügyelete mellett használhatják a medencét. 
 
A fürdőmedence vízmélysége 95-100 cm között van. 
 
A medence körül betonból készített járda biztosítja a medence szennyeződésének hatékony 
megakadályozását. 
A medencébe egy beépített alumínium létrán lehet bejutni. 
 
A téli leállásra a rendszert fagytalanítani kell a beépített ürítő csonkon keresztül. 
 
A villamos berendezéseket csak szakképzett személyek javíthatják. 
A fürdő területére megfelelő mennyiségű /5db/ szeméttartály került elhelyezésre. 
Mindenki által jól látható helyen táblák vannak kihelyezve, figyelmeztetve a zuhanyzó 
használatára, a vízmélységre, továbbá naponta tájékoztatás a levegő hőmérsékletéről, és a víz 
hőfokáról. 
 
 
7.  Előzetes és időszakos vízminőségi vizsgálatok 
Tábornyitás előtt a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Főosztályától meg kell kérni a medence üzemeltetéséhez az engedélyt, ezzel egyidejűleg 
vízminőségi vizsgálatot is kell végeztetni.  
A táborozás 10 hetében történő üzemeltetői vízminőségi vizsgálatokat a GYMS Megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya szakemberei a jogszabályban előírtak alapján, 
és rendszerességgel végzik, az eredményről jegyzőkönyvet küldenek. 
A napi mérési adatokat a medence kezelője /a Gyermektábor gondnoka/ naplóban rögzíti. 
 
 
8. Záró rendelkezés, hatálybalépés 

A „Medence üzemeltetési Szabályzat” 2016. október 10-én lép hatályba.  

Ezzel egyidejűleg a 2006. június 29-én készült Medence üzemeltetési szabályzat hatályát 
veszti, visszavonásra kerül. 

 
Győrújbarát, 2016. október 10.    Fehérné Bocska Erzsébet  
         igazgató 
 
 


