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TÉLEN IS BIZTONSÁGBAN VIZEINKEN 

 

Az elmúlt napok fagypont körüli időjárása alapján most már úgy tűnik, végül csak ideért 

hazánkba is az igazi tél, aminek köszönhetően lassan számolnunk kell azzal, hogy előbb a 

lassúbb folyású mellékvizeken, a hideg fokozódásától függően pedig akár a gyorsabb 

mellékvizeken és a folyók főmedreiben is lassan megkezdődhet a jegesedés. 

 

Sajnos, ahogy a nyári fürdési idénynek is megvannak az áldozatai, úgy az előírások nem 

ismeretéből, vagy be nem tartásából eredően a jeges vizek is szedik áldozataikat. 

 

A Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság és a BRFK Bűnmegelőzési Osztály ezért szeretné, 

ha 2021-ben csökkennének az ilyen jellegű balesetek, ezért indokoltnak tartjuk, hogy a 

lakosság figyelmét az ELBIR-hírlevelünk különszámának hasábjain is felhívjuk a jégen való 

tartózkodás és közlekedés legalapvetőbb rendelkezéseire, melyeket a következő oldalakon 

Önök is megismerhetnek. 

 

Kérjük, olvassák el eme rendelkezéseket figyelmesen, a balesetek elkerülése érdekében pedig 

tartsák be a leírtakat, illetve lehetőség szerint osszák meg őket korcsolyázni induló 

ismerőseikkel!  

     

Hírlevelünk különszámához kellemes olvasást és hasznos időtöltést 

kívánunk Önöknek! 

 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya 

mailto:elbir@budapest.police.hu
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Mire figyeljünk oda? 

 

A 46/2001. (XII.27.) BM számú rendelet ide vonatkozó rendelkezései sajnos kevés ember 

előtt ismertek. Indokolt tehát felidézni őket a saját, jól felfogott érdekünkben. 

 

Íme, a legfontosabbak: 

 

- a szabad vizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha a jég kellő szilárdságú, nem olvad, 

illetve nem mozog, 

- a gyakorlati tapasztalatok alapján az állóvizek jege akkor tekinthető kellő szilárdságúnak, ha 

a vastagsága eléri, vagy meghaladja a 10 cm-t. 

 

TILOS a szabad vizek jegén tartózkodni: 

 

- éjszaka, és korlátozott látási viszonyok között, 

- járművel, a biztonságos munkavégzés kivételével, 

- kikötők és veszteglőhelyek területén, 

- folyóvizeken. 

Tudnivalók, jellemzők 

 

Folyóvizeken jellemző a befagyás folyamatára, hogy a már beállt jégmezőre újabb és újabb 

táblák torlódnak, rakódnak, ezek viszont így nem biztonságosak, a rajtuk való közlekedés 

életveszélyes és tilos! 

 

A folyóvizek jég alatti vízszintváltozásai jégmozgást idéznek elő, 

apadás következtében a látszólag még szilárd jég állapota 

megváltozik, beroppanása várható. Több napos melegebb idő hatására 

a felület mosódik, a jég vastagsága csökken, szilárdsága romlik, ezért 

a rajta való közlekedés, sportolás, tartózkodás veszélyes. Nagyobb 

jégfelületen különös veszélyeket rejthet a friss havazás, mert a jég 

tényleges állapotát nem lehet időben felismerni. Ezeken a területeken 

az éjszakai tartózkodás különösen veszélyes. 

 

Felhívjuk azon gazdálkodó egységek, horgászegyesületek, horgászok és magánszemélyek 

figyelmét, akik valamely vízterület tulajdonosai, kezelői, hogy amennyiben a jégen léket 

vágnak, jégkitermelést folytatnak, kötelesek a jégmentessé vált területet távolról felismerhető 

módon, egy méter magasságban elhelyezett, legalább 10-10 cm széles piros-fehér csíkozású 

korláttal megjelölni, körülhatárolni! 
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Jégkitermelés, vagy más – jégen történő – munkavégzés esetén a munkáltató köteles 

figyelőszolgálatot szervezni és mentőeszközt biztosítani. 

 

Ajánljuk még, hogy azokon a területeken, ahol felnőttek 

vagy gyermekek tömeges megjelenése várható, pl.: 

szabad strandok jegén, átkelési helyeknél, a jégből való 

mentéshez felúszó, nagy felületű tárgyakat, pl.: falétrát, 

pallót, és megfelelő erősségű és karbantartott kötélzetet 

tartsanak készenlétben. 

Jégsportok, korcsolya 

 

A jégpálya kijelölés nem kötelezettsége az önkormányzatoknak, hiszen erre jogszabály nem 

kötelezi őket, azonban a vízirendészet részéről komoly szakmai indokai vannak ezek 

kezdeményezésének. Az ok elsősorban a biztonság lehetőségek szerinti szavatolása, hiszen 

egy jó helyen kijelölt (kis vízmélységű strand a part közvetlen közelében, ahol a víz a mederig 

le tud fagyni, így kicsi a beszakadási kockázat) jégpálya – amelynek kijelölt határai vannak és 

a karbantartása folyamatos, valamint a mentőeszközök és a mentésre alkalmas személyzet 

rendelkezésre áll a pálya közelében – mindenképpen sokkal biztonságosabb, mint a jégen 

tartózkodás egyéb szabad formái.  

 

A jégpályán javasoljuk a következő mentőfelszerelés 

elhelyezését: 

- 1 db dobókötél (kb. 20-25 méter), 

- 1 db csáklya (4-5 méter nyéllel), 

- 1 db könnyű létra (kb. 5 méteres) 

- 1 db mentőgyűrű. 

 

Néhány további íratlan szabály, amit a jégre lépéskor tanácsos szem előtt tartani: 

- ne menjünk mélyvizű területek feletti jégre, mert az fokozottan veszélyes, 

- a parttól ne távolodjunk el nagyon, mert drasztikusan csökken a belátható jégfelület, 

így nem látjuk csak a hozzánk közeli területeket és a szabad vízterületek, vagy vegyes 

jégterületek elzárnak minket a kijutás lehetőségétől, 

- soha ne tartózkodjunk egyedül a jégen, 

- legyen nálunk feltöltött mobiltelefon egy esetleges baleset, vagy elesés során 

bekövetkezett egyéb súlyos sérülés esetére, a segélyhívásra (1817-es vízi segélyhívó, 

vagy a 112-es segélyhívó telefonszám), 

- jégbeszakadás esetén először mindenképpen a tűzoltóságot értesítsük, mert ők 

rendelkeznek elsősorban a jégből mentéshez szükséges eszközökkel és megfelelően 

kiképzett szakemberekkel (112-es segélyhívó), 

- soha ne aludjunk jégfelületen.  
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Mi a teendő, ha mégis vízbe került valaki? 

 

Fontos tanács, hogy a jeges vízből, a jégből kimentett embert azonnal ne vigyük túlfűtött, 

meleg helyre, hanem inkább dörzsöléssel próbáljuk meg elsőként a vérkeringését beindítani, 

természetesen miután a jeges ruházatától megszabadítottuk. Az ilyen személyt minden 

esetben orvosi elsősegélyben, orvosi ellátásban kell részesíteni! 

 

A Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság ezúton felhívja mindenki figyelmét, hogy télen is 

hatályban vannak a szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályai!  

 

A folyóvizekben, állóvizekben, vízi létesítmények (pl. csatornák) vízében fürödni téli 

időszakban is veszélyes, sőt ilyenkor a legveszélyesebb, hiszen mindenki számára belátható, 

hogy az alacsony hőmérsékletű víz milyen veszéllyel jár, milyen veszélyt jelent az emberi 

szervezetre és egészségre a hideg víz hatása. 

 

Óva intünk mindenkit, hogy kövesse a legendás hírű Schirilla György, valamint az ifj. 

Schirilla példáját, és megpróbálja átúszni a Dunát, vagy bármelyik vízfolyásunkat, 

állóvizünket! Ezeknek a közismert embereknek a szabad vizekben történő fürdőzése, úszása 

vízi rendezvénynek minősül, melyet a vízirendészeti szervek engedélyeznek szigorú feltételek 

előírásával. Minden esetben az emberi élet, az egészség elsődlegessége a szempont, és ezeket 

figyelembe véve kerülnek meghatározásra azok a szigorú feltételek, amelyek betartása mellett 

engedélyezzük ezeket a még sportembereknek is igen nagy fizikai, és egészségi terhet jelentő 

fürdőzéseket. Ahhoz, hogy a már említett sportemberek ezeket a téli úszásokat végre tudják 

hajtani, komoly, intenzív, speciális felkészülés szükséges, melyet szigorú orvosi felügyelet 

mellett hajtanak végre.  

 

A Belügyminiszter 46/2001. (XII.27.) BM rendelete alapján a jégen tartózkodás szabályait, a 

jégbeszakadások miatt bekövetkezett balesetek megelőzése érdekében a Dunai Vízirendészeti 

Rendőrkapitányság fokozottan ellenőrzi, és a tél végéig ellenőrizni is fogja!  

 

Felhívásunk betartása, valamint az állampolgárok törvénytisztelete megelőzheti a tragikus 

balesetek bekövetkezését, és bízunk benne, hogy ehhez jelen hírlevelünkkel mi is 

hozzájárulhatunk!  

 

      Tisztelettel:  

            A Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság és a BRFK Bűnmegelőzési Osztály 
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Ön a Budapesti Rendőr-főkapitányság havonta jelentkező ELBIR (Elektronikus Lakossági 

Információs Rendszer) hírlevelének különszámát olvassa, melynek virtuális hasábjain 

minden hónapban egy adott téma köré csoportosuló bűnmegelőzési tanácsainkat osszuk 

meg Önökkel. Kövesse minden hónapban hírleveleinket! Amennyiben a Magyar Rendőrség 

hivatalos álláspontját, valamint közleményeit tartalmazó hivatalos forrásra van szüksége, 

kérjük, látogasson el a www.police.hu weboldalra. Ha Önnek a Rendőrség segítségére van 

szüksége, kérjük, tárcsázza a 112-es segélyhívót.  

 

A Rendőrségi Adatvédelmi Nyilvántartás alapján az Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési 

Információs Rendszer (ELBIR hírlevél, a www.police.hu-n jelenleg Bűnügyi Hírlevélként 

nyilvántartott) kiküldése során, a hírlevélhez csatolni kell az „Érintetti tájékoztatót”, amely 

az alábbi linken érhető el: http://www.police.hu/adatvedelmi-tajekoztatok/hu!a-

rendorsegrol!adatvedelem!bunugy!korozes!bunugyi-hirlevel 

 

Amennyiben a jövőben nem kívánja igénybe venni a BRFK ELBIR szolgáltatását, nem tart 

igényt hírlevelünkre, abban az esetben felénk, küldőkhöz (elbir@budapest.police.hu) 

intézett elektronikus levélben bármikor kérheti e-mail címe törlését. 
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A Budapesti Rendőr-főkapitányság telefonszámai: 

 

A BRFK Központi száma: 06 (1) 443-5000    

Központi segélyhívó: 112   

 

BRFK BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY elérhetőségei:  

Telefon: 06 (1) 443-5000/ 32-778           Központi e-mail cím: bunmeg.brfk@budapest.police.hu 

BRFK drog-prevenciós összekötő tisztek elektronikus levélcíme: infodrog@budapest.police.hu 

BRFK SMS-vonal hallássérülteknek: 06 (20) 9000-107  

Telefontanú (anonim módon, 24 órában hívható, ingyenes zöld szám): 06 (80) 555-111  

  

Kerületi kapitányságok, rendőrőrsök: 

I.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-457-5600 

II.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-346-1800 

III.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-430-4700 

 Rendőrőrs Békásmegyer Tel.: 061-243-2511 

IV.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-231-3410 

 Rendőrőrs Káposztásmegyer Tel.: 061-231-3446 

V.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-373-1000 

VI.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-461-8141 

VII.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-461-8100 

VIII.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-477-3700 

 Rendőrőrs Keleti pályaudvar Tel.: 061-477-3726 

IX.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-455-4800 

X.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-263-7200 

XI.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-381-4300 

 Rendőrőrs Őrmező Tel.: 061-381-4331 

XII.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-457-5650 

XIII.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-236-2800 

 Rendőrőrs Újlipótváros Tel.: 061-236-2824 

XIV.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-461-8150 

 Rendőrőrs Alsórákos Tel.: 061-461-8186 

XV.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-231-3450 

XVI.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-407-8455 

XVII.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-253-2300 

XVIII.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-292-9200 

XIX.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-292-9250 

XX-XXIII.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-421-1800 

 Rendőrőrs Soroksár Tel.: 061-421-1842 

XXI.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-427-4600 

XXII.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-229-2652 

 Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Tel.: 061-203-9132 
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