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SAJTÓKÖZLEMÉNY
A BGYH Zrt. tájékoztatása a Városligeti tónál május 24-én történt esetről
2022. május 24.
A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. 2022. május 24-én fél 12 után kapta az értesítést a
Városliget Zrt.-től hogy a Városligeti tónál haltetemeket találtak.
A Társaság felajánlotta a Városliget Zrt.-nek, hogy a Széchenyi fürdőből a tó felé áramló vizet
elkormányozza. A Városligeti Zrt. azt kérte, hogy amennyiben a vizsgálatok alapján a
Társaság nem lát erre okot, akkor ne tegye ezt meg.
A BGYH Zrt. kollégái azonnal a helyszínre siettek, és a saját, valamint külső, független
akkreditált laboratóriumi kollégákkal megkezdték a víz vizsgálatát. Vízmintát vettek a
kormányzó aknánál, valamint a tóba történő bevezetési pontnál is.
Megmérték a víz pH-ját, hőmérsékletét, oldott oxigénszintjét, valamint az aktív klór tartalmát.
A kora délutáni helyszíni eredmények alapján egyértelműen kimondható, hogy a víz
összetétele, hőmérséklete megfelel az előírásoknak, ezért a Társaság nem lát okot arra, hogy
a vizet elkormányozza.
A helyben mért legfontosabb komponensek mind határérték alattiak.
A kormányzó aknában mért helyszíni adatok:
a víz hőmérséklete: 35,2 Celsius fok
a víz pH-ja: 7,07
a víz oldott oxigén szintje: 6,06
a víz aktív klór tartalma: 0,27 mg /l
10’ ülepedő anyag: 5 mg/l alatt
a bevezetési pontnál mért helyszíni értékek:
a víz hőmérséklete: 33,9 Celsius fok
a víz pH-ja: 7,19
a víz oldott oxigén szintje: 5,89
a víz aktív klór tartalma: 0,07 mg/l
10’ ülepedő anyag: 5 mg/l alatt
A Társaság hatósági osztálya további vizsgálatokat rendelt meg külső, akkreditált
laboratóriumtól. Így sor kerül az engedélyezési komponensi kör vizsgálatára, ökotoxikológiai
vizsgálatra (halteszt) és további mikroszkópos biológiai vizsgálatokra is.
A helyszíni szemle során szemmel láthatóan is megállapítható, hogy a tó vize piszkos,
békalencsés, algás, valamint a levegőztető szökőkút nem működött.
Az ügy szempontjából releváns időszakban a fürdőben nem történt havária esemény. Az
üzemeltetés a vonatkozó jogszabályok és belső utasítások szerint zajlott.
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Az április elején történt halpusztulás után továbbra sem kapta meg a Társaság az összes
hivatalos vizsgálati eredményt. A külső, független akkreditált laboratóriumtól eddig kapott
eredmények azt erősítik meg, hogy a Széchenyi Gyógyfürdőből kibocsátott víz összetevőinek
mértéke nagyságrendekkel alulmaradt a jogszabályba foglalt és vízjogi üzemeltetési
engedélyben nevesített küszöbértékektől, a Társaság által szennyezett víz nem került a
tóba bevezetésre.
A többször említésre került „túlklórozást” egyetlen egy laboratóriumi eredmény sem
támasztja alá, a külső, független akkreditált laboratórium által mért 0,2 mg/l aktív klór szint
lényegesen alulmaradt a jogszabályban és a vízjogi üzemeltetési engedélyben nevesített 30
mg/l küszöbértéktől. A Fővárosi Kormányhivatal, Népegészségügyi Főosztály, Laboratóriumi
Osztálya toxikológiai szempontból bevizsgálta a tóból vett mintát, aminek az eredménye, hogy
a víz nem volt toxikus.
A Társaság most is együttműködik a Városligeti Zrt.-vel, valamint az akkreditált laborokkal.
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