AZ USZODALÉTESÍTMÉNYEK VÉDJEGY MINŐSÍTÉS KÖVETELMÉNY ÉS
SZEMPONTRENDSZERE 1-5 CSILLAGOS BESOROLÁSHOZ
A) Minősítési alapkövetelmények
1.
A minősítésbe vonható uszoda létesítmények
A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének feltételeiről szóló 37/1996. (X.18.) NM rendeletnek megfelelő
valamint az illetékes ÁNTSZ által vízminőségre minősített uszodalétesítmény, ahol rendelkezésre áll üzemelő
uszoda és strandmedence a működést biztosító fedett építményekkel.
2. Uszoda minőségi besorolásához szükséges alapfeltételek
2.1. Általános telepítési, működési műszaki és higiénés feltételek
 A szükséges hatósági engedélyek rendelkezésre állnak
 A működés belső szabályozása (Szervezeti Működési Szabályzat, Üzemeltetési Szabályzat, Munkavédelmi Szabályzat, Tűzvédelmi
Szabályzat, Házirend stb.) rendezett
 Egész éves üzemelés, folyamatos szolgáltatás
 A víz- csatorna, energia, távbeszélő közműellátottság biztosított
 Az uszoda területén a hulladékgyűjtés és annak rendszeres elszállítása megoldott
 Önellenőrzési, vizsgálati lehetőségek adottak
 A fürdő tömegközlekedési eszközzel megközelíthető
 Parkolóhelyek az uszoda környezetében igénybe vehetők
 Az uszoda létesítményeihez pihenőtér kapcsolódik
 Az uszoda területén rendelkezésre áll:
legalább segélyhely szintű önálló ellátóhelység
nemenkénti öltözőhelység vagy váltókabin
nemenként WC és zuhanyozási helyiség
 A létesítmények korszerűen takarítható csúszásmentes tér- és útburkolatokkal ellátottak
 A vizes-csoportok kiépítettsége megfelel a 37/1996 (X.18.) NM rendelet 1.sz. mellékletében előírtaknak
 Illemhelyek minimális száma 200 fő egyidejű befogadóképességéig 3 nő és 2 férfi + 2 pisoárblokk nemenként elkülönítve. 200 fő
felett minden megkezdett 250 fő létszám felett a nemenkénti WC csoportok ismétlődnek, illetve összeadódnak
 Az épített medence megközelítéséhez előfürdő (zuhany), lábmosó rendelkezésre áll
 A medencékben úszósávok, úszási rend kialakításának feltételei biztosítottak
 A szolgáltató helységek mosható falburkolattal rendelkeznek
 Az uszoda belső tájékozató rendszere adott
 Az uszoda előírásoknak megfelelő mennyiségű, és minőségű vízkészlettel (saját vagy átvett) rendelkezik
 A meghatározott mértékű töltő és pótvíz mennyisége az épített medencékbe rendelkezésre áll
 A hulladékvizek a szabályozásoknak megfelelően ártalmatlaníthatók
 A vendégfogadás rendszere kiépített
 A beépített víztechnológiák működőképesek, felhasználási engedéllyel rendelkeznek
 Az uszoda üzemeltetéséhez alkalmazott gépek, berendezések, műszaki eszközök a magyar szabványok szerinti minősítéssel
ellátottak
 Az üzemeltetés anyagai, segédanyagai felhasználási okmányokkal rendelkeznek
 A pihenő és fogadóterek a minimálisan szükséges bútorzattal rendelkeznek
 Az uszoda karbantartottsága megfelelő
 A kezelési, működési, karbantartási szabályozás érvényesül
 Az uszodában folyamatos uszodamesteri, medenceőri szükség esetén mentőcsónakos mentőfelügyelet biztosított
 Az uszoda üzeme alatt takarítószemélyzet folyamatosan rendelkezésre áll
 A forgalmi adatok naprakészen ellenőrizhetők
 Egységes munka- és védőruházat rendelkezésre áll
2.2 A szolgáltatások választéka, színvonala
 Egyéni és csoportos úszásoktatás
 A vendégirányítás funkciói működőképesek
 A kölcsönzés, értékmegőrzés biztosított, az egyedi vendégtájékoztatás lehetősége adott
 Nyilvános távbeszélő használatára lehetőség van
 A minimális vendéglátás (hideg ételek, italok) fürdőlátogatók rendelkezésére áll
2.3.Humán felkészültségi, szakképzettségi követelmények
 A fürdő személyzete a 37/1996. (X.18.) NM. rendelet 1. számú mellékletében, előírt szakképzettséggel rendelkezik
 Szakképzett elsősegélynyújtó személy nyitástól-zárásig rendelkezésre áll
 Az úszásoktatásra feljogosított személy az előírt szakképzettséggel rendelkezik

B.) A minősítési követelmények teljesítésének pontrendszere (uszoda)
1. Általános telepítési, működési , műszaki és higiénés feltételek
1.1 Fekvés, megközelíthetőség:
a./Az uszoda szilárd burkolatú úton gyalogosan, személygépkocsival, vagy tömegközlekedési eszközökkel ill. helyközi járatokkal megközelíthető.
b./ a./ + kiépített parkolóval rendelkezik, az egyidejű befogadó képességre vonatkoztatva annak 10 %-a
c./ a./ + b./ + tömegközlekedési eszközök megállói 100 m-en belül vannak, kerékpártárolóval rendelkezik. A kiépített parkoló az egyidejű
befogadóképességre vonatkoztatva annak 15 %-a
d./ a./ + b./ + c./ + felügyelt parkoló, taxi szolgáltatás igénybe vehető, kerékpárúttal rendelkezik.
1.2. Épület megjelenés
a./ az uszoda egyszerű építészeti elemekből (pl. vasbeton vagy acél vázszerkezet, panel) épített vagy más funkciójú épületből átalakított
b./ az uszoda épületeinek állaga esztétikai szempontból is megfelelő
c./ az uszoda épülete jó állapotú, látványos építészeti, belső építészeti megoldásokkal ellátott
d./ c./ + kialakítása egyedi építészeti kialakítást képvisel vagy műemlék.
1.3. Medencék:
a./ az úszómedence + tanmedence burkolt, hibátlan, a medencetér megvilágítása túlnyomó részt mesterséges fénnyel
b./ a./ + lazítómedence, úszásoktatással, feszített víztükör
c./ a./ + b./ + 4. medence (pl. csúszda) van, a medencetér megvilágítása számottevően természetes fénnyel
d./ a./ + b./ + c./ + élménymedence, kiegészítő attraktivitásokkal
1.4. Vízellátás, vízelvezetés:
a./ vízellátás nem saját termelésből származik (átvett víz). Zárt csapadék és szennyvíz csatornahálózattal rendelkezik. Legalább egyedi szennyvíztisztító berendezéssel rendelkezik.
b./ a vízellátás nem saját termelésből származik (átvett víz). Zárt csapadék és szennyvíz hálózatát a település közmű rendszerbe köti be.
c./ saját kút(ak)ból történik a hideg- és termálvíz ellátás. A kút mérő, szabályozó és védelmi berendezésekkel rendelkezik. Szükség szerinti vízelőtisztítási technológiák alkalmazása. Szennyvíz közüzemi telepre kerül elvezetésre. Kutak védőterületének kijelölése megtörtént.
d./ c./ + termálvíz, elfolyó víz hő és egyéb energia megtakarítást célzó hasznosítás megvalósul.
1.5 Vízkezelés:
a./ Az uszoda összes medencéje rendelkezik vízvisszaforgató technológiával, részben automatikus működtetésű, kevés kézi beavatkozást igényel.
A technológia biztosítja: -a jó hatásfokú víztisztítást, (vízminőség című fejezet c./ pontja) -üzemi mérések lehetőségét. (víz-, áram-, hőmennyiség)
–vegyszer-adagolás mérő-szabályzó rendszerét, - gépek, berendezések védelmi berendezéseit, -kezelők számára jó munkakörülményeket.
b./ a./ + a technológia számítógépes rendszerrel üzemel,épületfelügyeleti rendszer van, beavatkozásokat automatika végzi. A személyzet felügyel.
1.6 Vízminőség biztosítás:
a./ vízvizsgálatok, műszaki vizsgálatok, mérések üzemeltetési szabályzat szerinti végzése, dokumentálása (akkreditált labor által végzett utolsó
négy vizsgálat nem kifogásolt)
b./ a./ + fenti adatok 85 %-a megfelelő, 1évre visszamenőleg
c./ a./ + b./ fenti adatok 90 %-a megfelelő, 1 évre visszamenőleg
d./ a./ + b./ + c./ fenti adatok 95 % felett, 1 évre visszamenőleg
1.7 Karbantartottság
a./ az épületek karbantartása évente egyszer, általában véve a funkciónak megfelelő burkolatok balesetmentesek
b./ az épületek karbantartása folyamatos, jelentős hiba nincs, a burkolatok javításának nyomai nem látszanak
c./ b./ + tökéletes állapotú burkolatok, , sérült, rozsdás folt nincs az uszodában
d./ az épület látványában konturjában, környezetéhez igazodik, hibátlan állagú.
1.8 Hulladék elhelyezés:
a./ szeméttároló edényzet zárt és nyitott kivitelben, előírásnak megfelelő darabszámban, alkalmankénti szemétgyűjtés. A szemétgyüjtő eszközök
szükség szerinti tisztítása és fertőtlenítése.
b./ a./ + esztétikus edényzet, központi szeméttárolóval rendelkezik
c./ a./ + b./ + belső műanyag zsákkal felszerelve, napi gyűjtés és szállítás. Szükség szerinti fertőtlenítése, tisztítása az edényzetnek.
d./ a./ + b./ + c./ szelektív, speciális tárolási, gyűjtési formák
1.9 Sportterület felszereltsége:
a./ elválasztott úszósávok, pályaválasztó kötél megléte.
b./ a./ + kölcsönözhető vizijátékok, tornaeszközök, felfújható vagy beépített medencetéri játéklehetőség.
c./ a./ + b./ + csúszda, konditerem
d./ a./ + b./ + c./ + tekepálya, teniszpálya, vagy minigolf, vízilabda
1.10 Öltözők:
a./ nemenként elkülönített, vállfás, vizes blokkal, öltözőőrrel, napi takarítással, meszelt falakkal.
b./ a./ + szekrényes, de biztonsági záras, mosható fallal, vizesblokk ajtómagasságig csempézve.
c./ a./ + b./ + a kulcs megőrzése egyedi módon, pl. karpánt, kiegészítő felszerelések, kabinok az egyidejű befogadóképesség 5 %-a, tájékoztató
táblák két nyelven.
d./ a./ + b./ + c./ + videó vagy más megfigyelő rendszerrel ellenőrzött terület, beléptetésre szolgáló eszköz nyitja a szekrényt is, információ legalább
két idegen nyelven.
2. A szolgáltatások választéka, színvonala
2.1. Elsősegélynyújtás:
a./ a sérült fogadására külön erre berendezett helyiség van. A napi befogadó képesség alapján elsősegély nyújtási anyag és felszerelés normatíva
szerinti megléte + szakképzett elsősegélynyújtó személy van nyitástól - zárásig
b./ a./ + gyógyszerszekrény, vészjelző berendezés adott területekről. Közvetlen telefonnal az adott elsősegélynyújtó rendelkezik.
c./ a./ + b./ + életmentő táska, hűtőszekrény, állandó orvosi felügyelettel rendelkezik.
d./a./ + b./ + c./ + edzésprogrami tanácsadás
2.2. Vendéglátás:
a./ automaták, büfé
b./ a./ + hideg ételek, büfé, italok, strandcikkek, ajándék, újság
c./ a./ + b./ + melegkonyha, főtt ételek
d./a./ + b./ + c./ + diétás-kalóriafigyelő ételválasztás
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2.3 Egyéb szolgáltatások:
a./ kölcsönzések, nyilvános telefon, hajszárítás, értékmegőrzés, medencetéri pihenőhely a rendeletben foglaltak szerint
b./ a./ + úszásoktatás (felnőtt, gyermek), masszázs, fodrász, pedikűr, manikűr, pihenőhely 2 m 2/fő felett fedett uszoda esetén, centrifuga van
c./ a./ + b./ + szolárium, szauna, pihenőhely pihenőágyakkal ellátott, stb.
d./ a./ + b./ + c./ + versenyrendezési lehetőség, időmérés, lelátó, kijelző van
3. Humánfelkészültség, szakképesítési követelmény
3.1 Szakképesítések
a./ Uszodavezetők
 Középfokú szakirányú végzettség(gépész - villamos - építőipari- vízgépészeti technikum vagy szakközépiskola és min. 5 év szakmai gyak.)
vagy nem szakirányú középfokú végzettség, de ilyen végzettségű alkalmazottja van
 Felsőfokú iskolai végzettség (főiskola, egyetem), és min. 5 év vezetői gyakorlat de szakirányú felsőfokú végzettségű (gépész-villamosépítőmérnök, vagy épületgépész üzemmérnök) műszaki vezetőt foglalkoztat
 Felsőfokú szakirányú iskolát végzettség (gépész-villamos-építőmérnök vagy épületgépész üzemmérnök, vagy mérnök),és további felsőfokú
szakirányú végzettségű (gépész-villamos, építőmérnök, vagy épületgépész üzemmérnök, vagy mérnök) főmérnököt foglalkoztat
b./ Vízkezelő gépész alkalmazottak
 Szakmunkásvégzettség 50%-ban (műszaki) és alapfokú szaktanfolyam (vízforgató berendezés kezelő, klórgáz kezelő, méregkezelő)
 Szakmunkásvégzettség (műszaki) + alapfokú szaktanfolyam (vízforgató berendezés kezelő, klórgáz kezelő, méregkezelő), 100 %-ban
 Szakmunkásvégzettség (műszaki) + alapfokú szaktanfolyam (vízforgató berendezés kezelő, klórgáz kezelő, méregkezelő), 50 %-ban, a többi
 Középfokú iskolai végzettség és alapfokú szaktanfolyam elvégzése:(vízmű-kezelő, vízforgató gépész,klórgáz-kezelő stb.) és min. 3 év
gyakorlat
 Mint előző, de 50 %-a középfokú műszaki végzettségű (gépész-, villamos-, vagy épületgépész, vízügyi technikus)
c./ Uszodamester
 120 cm vízmélységnél és felett uszodamesteri vizsga, az összes alkalmazott min. 1/2-e középfokú végzettségű (szakmunkás képző, vagy
érettségi)
 az összes alkalmazott 3/4-e középfokú végzettségű és úszásoktató biztosított
 középfokú iskolai végzettségű uszodamesterek és úszásoktató biztosított
 az előző és gyógyúszás foglalkozás biztosított
3.2 Munkaruházat
- Típus öltözet
- Egyedi forma öltözet
3.4 Nyelvismeret - fürdőszolgáltatók 
Alapinformációs ismeret 5 %(felkészítő tanfolyam)

Eligazítási szintű 5 %(középfokú nyelvvizsga)

Társalgási szintű 5 % (felsőfokú nyelvvizsga))
4. Többlet pontok (Maximálisan 10 pont adható)
a) Napozó
b) Szabadtéri medence
c) Szezonban kapcsolódó strand
d) Nemzetközi versenyek
e) Étterem, étlap szerinti választás
f)
Nemzeti,területi versenyek
g) Saját üzemeltetésű parkolója van
h) Saját üzemeltetésű parkolója ingyenes
Megjegyzés: az összes pont max. 5 %-a

Elérhető minimális pontszám: 85, maximális 197 pont + 16 többletpontból max. 10 pont.
Minősítési határok:
85
99 pontig *
100
119 pontig **
120
159 pontig ***
160
179 pontig ****
180
és felette *****
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