
TÁJÉKOZTATÓ
A szabad vizekben való fürdés során betartandó legfontosabb előírásokról és tanácsokról

Tilos fürdeni:
• hajóútban;
• hajóutat és hajózási akadályt jelző bóják, nagyhajók, úszó munkagépek és fürdés célját 

nem szolgáló úszóművek 100 méteres körzetében;
• vízlépcsők és vízi munkák 300 méteres, hidak, vízkivételi művek, egyéb vízi műtárgyak, 

komp- és révátkelőhelyek 100 méteres körzetében;
• kikötők, veszteglő- és rakodóhelyek, kijelölt zárt vízisí és vízirobogó (jet ski), valamint 

egyéb motoros vízi sporteszköz közlekedésére szolgáló pályák, hajóállomások területén;
• egészségre ártalmas vizekben;
• a kijelölt fürdőhelyek kivételével a határvizekben és a városok belterületén lévő szabad 

vizekben;
• vízi jármű kísérete nélkül a Balaton Somogy megyéhez tartozó területén, a parttól 1000 

méternél, Veszprém és Zala megyéhez tartozó területén a parttól 500 méternél nagyobb 
távolságra, valamint a Tisza-tó területén a parttól 500 méternél nagyobb távolságra;

• éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, kivéve ha a vízfelület megvilágított, és 
legfeljebb a mély víz határáig;

• ahol azt tiltó tábla jelzi.

A vízi balesetek, vízbefulladások megelőzése érdekében felhívjuk a figyelmet:
• II fokú viharjelzés esetén (percenként 90-szer felvillanó sárga fényjelzés) tilos fürdeni 

illetve csónakkal (szükséghelyzet esetét kivéve) közlekedni.
• Hat éven aluli, továbbá úszni nem tudó 12 éven aluli gyermek csak felnőtt közvetlen 

felügyelete mellett fürödhet a szabad vizekben. 
• Úszni nem tudók, gyengén úszók csak sekély vízben fürdőzzenek.
• Erősödő szélben csónakkal, fürdőeszközzel elsodródók lehetőség szerint maradjanak a 

csónakban, amíg kisvízre érnek vagy ameddig megérkezik a segítség.
• Elsodródott játékok, matracok után ne ússzanak mélyvízre.
• Fürdés, illetve fürdőeszköz használata előtt ne fogyasszanak nagy mennyiségű alkoholt.
• Ne étkezés után közvetlenül menjenek úszni, fürdeni.
• Ne ugorjanak felhevült testtel a vízbe, valamint kerüljék el a vízijárművekről, 

fürdőeszközökről (vizibicikli stb.) való hirtelen vízbeugrást. 
• Ismeretlen vízterületen óvatosan (a vízzel való fokozatos érintkezéssel) hagyják el a 

kishajót, csónakot, fürdőeszközt, mérjék a várható veszélyeket (szélerősséget, ebből 
fakadó sodródást, a meder jellemzőit, a vízmélységet, és a vízhőmérsékletet).

• Csónakban, fürdőeszközön ne aludjanak el.
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A Balatonon történt 2007. évi vízbefulladások, vízi balesetek során levonható 
következtetések:

• A tragédiákat szinte minden esetben az emberi felelőtlenség különböző formái, 
illetve a rendkívüli meleg időjárás során bekövetkező rosszullétek okozzák.

• A vízbefulladások a délutáni órákban történnek, ekkor van a hőmérsékleti 
csúcspontja a napnak, ennek minden káros hatásával.( hőguta, napszúrás, túlhevülés, 
stb. ).

• A legtöbb tragédia a strandokon, vagy azok közvetlen közelében történik a parttól kb. 
4-500 méterre.

• Az emberi felelőtlenség mögött húzódó okok: vízbiztonság és az úszni tudás hiánya, 
túlhevülés során vízibicikliről, vízi járműből vagy  egyéb fürdőeszközről való hirtelen 
vízbe ugrás, a nagymértékű alkoholfogyasztás, és a túlzott fizikai igénybevétel.

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság kéri mindazokat, akik a Balatonban fürdenek, a 
tavon közlekednek, hogy  tartsák be a jogszabályokon kívül az alapvető óvatossági szabályokat, 
a rendkívüli melegben az ÁNTSZ az OMSZ és a Vízirendészet által adott tanácsokat is saját 
életük, egészségük megóvása érdekében. Figyeljenek embertársaikra, és lehetőség szerint 
segítsenek minden esetben a bajba jutottaknak.

Nem szabad elfelejteni, hogy a rendkívüli meleg, és a Balaton nagyon meleg vízhőmérséklete 
csábít a túlzott kockázatvállalásra, a hosszas vízen tartózkodásra, azonban „ A VÍZEN IS  AZ 
ÉLETÉ AZ ELŐNY !”.

A balatoni vízirendészet ebben az évben eddig a napig 156 főt mentett  ki a Balatonból, amely 
rendkívül magas szám, ez is jelzi, hogy  a tavon sokan szegik meg az íratlan szabályokat és 
kerülnek bajba, amelyből könnyen tragédia lehet.

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság balesetmentes vízi közlekedést és biztonságos 
fürdőzést kíván mindenkinek !

Siófok, 2007. július 23.

        Horváth László r. őrnagy
                                                                                           kapitányságvezető


