Vízparti veszélyek
avagy
a fürdőzés szabályai

A folyóvizekben (folyók, állandó és időszakos vízfolyások, holtágak) és állóvizekben
(mesterséges és természetes tavak), továbbá vízi létesítmények (csatornák) vízében (a
továbbiakban együtt: szabad vizek) fürödni azokon a helyeken szabad, amelyek kijelölt
fürdőhelyek, illetve nem esnek tiltó rendelkezés alá.
Fürdésnek minősül az olyan úszóeszköz (felfújható játékcsónak, vízibicikli, matrac, stb.)
vízen történő használata is, amely nem tekinthető csónaknak, vagy vízi sporteszköznek,
továbbá amelynek nem kell rendelkeznie a hajózási hatóság által kiadott hajóokmánnyal, vagy
a vízi sporteszközökre előírt típusjóváhagyással.
Nem minősül fürdésnek a gépi berendezéssel, vagy más módon meghajtott vízi sporteszköz
használata.
A fürdésre lehetőséget biztosító helyek biztonságosabbak az ismeretlen folyómedreknél és
bányatavaknál, hiszen a biztonságos fürdőzési övezetet, és annak végét - mély víz - mindig a
fürdést engedélyező tábla, zászló, vagy bója jelzi, emellett életmentésre kiképzett felügyelő
vigyáz a fürdőzőkre.
• Fürödni a kijelölt fürdőhelyen, illetőleg ott szabad, ahol a fürdés nem esik tiltó rendelkezés
hatálya alá!
• A kijelölt fürdőhely határa a parton 60x30 cm méretű, fehér alapú, kék hullámzó vízen fekete
felsőtestet ábrázoló táblával, a vízen vörös-fehér függőlegesen csíkozott, henger alakú, legalább
50x50 cm-es bójákkal van megjelölve.
• A kijelölt fürdőhely határát jelző táblán kék mezőben fehér nyíllal és a távolság (méter,
kilométer) feltüntetésével van a fürdőhely hossza jelölve. A 120 cm-nél mélyebb víz határát
tavakon „120 cm” feliratú tábla jelöli.
• Állat a kijelölt fürdőhelyen nem fürödhet! A fürdőhely területén a fürdési szezonban
horgászni nem szabad!

Alapvető magatartási szabályok fürdőzés közben:

•

Mielőtt bemennél a vízbe, mindig vizezd be magad! /elsősorban a tarkó, arc és a
szív tájékát/

•

Étkezés után minimum 1, de inkább 2 óráig ne menjünk vízbe!

•

Alkoholos, gyógyszeres, illetve kábítószeres befolyásoltság alatt TILOS a
fürdőzés!

•

Az UV sugárzásról se feledkezzünk meg, használjunk megfelelő faktorú, jó
minőségű napvédő kozmetikumot, alkalmas fejfedőt! Biztonságos, ha nem
napozunk a kritikus időszakban.

•

Ismeretlen vízbe soha ne ugorjunk!

•

Vihar esetén a fürdőzés életveszélyes és TILOS!

•

A fürdésre és úszásra nem alkalmas, illetve nem kijelölt helyeket kerüljük el: ott
TILOS a fürdőzés! /pl. hajózási útvonal, sarkantyúk, zsilipek, gátak, vízlépcsők,
híd-pillérek/

•

Nyílt vizekben ne becsüljék túl az erejüket és a tudásukat, különös tekintettel a
folyóvizekre!

•

Ha tehetjük, ne menjünk egyedül fürödni nyílt vizeken!

•

Ügyeljünk a többi fürdőzőre, főleg a gyerekekre!

•

Kisgyermeket csak felnőtt felügyelet mellett engedjünk fürdeni!

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 (jetski), 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,

•

a Balatonon minden év április 1-jétől – október 31-ig viharjelző szolgálat működik. A
viharjelző állomások körbe a Balaton partján 29 (több irányból jól látható) helyen
vannak elhelyezve.

• Megkezdődött a viharjelzés a Tisza-tavon!
A tavon tartózkodók a Rádiós Segélyhívó Infokommunikációs Országos Egyesület (RSOE)
által üzemeltetett BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság fényjelző rendszere
segítségével szerezhetnek tudomást a viharjelzési fokozatról. Jelenleg a tó körül 5 fényjelző
lámpa található, 2 az abádszalóki-öbölben, 1-1 pedig Újlőrincfalva, Sarud és Poroszló
térségében.
•

Az I. fokú viharjelzés – percenként negyvenötször felvillanó sárga színű fényjelzés –
esetén a parttól 500 méternél nagyobb távolságra tilos fürödni.

•

A II. fokú viharjelzés – percenként kilencvenszer felvillanó sárga fényjelzés – esetén
fürödni tilos.

•

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

•

ahol azt tiltó tábla jelzi.
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