
Vízirendészeti szabályok,
hasznos tanácsok

a vizeken

 ■ A vízpartra ne vigyen magával annál nagyobb összeget, 
mint amit előre láthatólag el is kíván költeni! 

 ■ Ékszereit, mobiltelefonját, táblagépét hagyja otthon és 
személyes iratai közül is csak a legszükségesebbet vigye 
magával!

 ■ Lakáskulcsa, iratai, mobiltelefonja és a gépjármű indító-
kulcsa védelme érdekében használja a strandok érték-
megőrzőjét! Értékmegőrző hiányában mindig maradjon a 
társaságból valaki a parton, aki felügyeli a csomagokat, 
értéktárgyakat. 

 ■ A parkolóban hagyott gépjármű nem alkalmas értékek 
tárolására. Az utastérben hagyott tárgyak felkelthetik a 
bűnözők figyelmét. 

 ■ Gépkocsija ablakait mindig húzza fel, még résnyire se 
hagyja leeresztett állapotban!

 ■ Ha közlekedési eszközként a kerékpárra esett választása, 
olyan strandot válasszon, hol lehetősége van azt a kapun 
belül tárolni! Részesítse előnyben az őrzött tárolókat.

 ■ Az otthon hagyott értékek biztonságáért is tegye meg a 
szükséges óvintézkedéseket! A nyílászárókat ne hagyja 
nyitva, még bukó állapotban sem. A lakás, ház legmaga-
sabb szintű védelmét a riasztóberendezések biztosítják. 

 ■ Távollétére, nyaralására utaló bejegyzéseket, fotókat ne 
töltsön fel a közösségi oldalakra!

 ■ Ha az Ön, vagy más tulajdonát képező vagyontárgyak kö-
zelében idegent lát, ne elégedjen meg azzal, hogy rendre 
utasítja, kérjen segítséget az ott dolgozó alkalmazottak-
tól, illetőleg hívja a Rendőrséget! Sajnálatos tény, hogy 
a bűncselekmények elkövetésében sokszor a környezet 
közömbössége is szerepet játszik.

Jó tanácsok strandolóknak Közérdekű telefonszámok 

Azonnali rendőri intézkedést igénylő esetben hívja 
a segélyhívó számot!
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Egyéb bűncselekménnyel kapcsolatos információ esetén 
neve és adatai bemondása nélkül is tehet bejelentést a  

TELEFONTANÚ ingyenesen hívható számán! 
06 80 555 111

Amennyiben áldozattá vált, hívja az Áldozatsegítő szolgálat 
éjjel-nappal ingyenesen elérhető telefonszámát! 

06 80 225 225

Ha bajba jutnak segítséget kérhetnek:

Felső-dunai Vízi Polgárőr Egyesület: 
06 70 63 41 238
06 30 93 63 641
06 30 39 61 768

Fertő-tavi Speciális Kutató és Mentő Vízi Polgárőr Egyesület: 
(24 órában hívható, a megye teljes területén segítenek)

06 20 32 21 286



Vízijárművet csak az vezethet, akinek a szervezetében 
nincs szeszesital fogyasztásából származó alkohol.

Az a szélerővel, vagy gépi berendezéssel hajtott vízijármű 
amelynek hossza a 7 métert meghaladja, névleges vitorlafe-
lülete a 10 m²-t eléri, vagy motorteljesítménye nagyobb, mint 
7,5 kW csak külön képesítéssel vezethető. 

Vízi járműben tartózkodó úszni nem tudó, valamint 14 év-
nél fiatalabb személy, továbbá vízi sporteszközön közle-
kedő minden személy köteles mentőmellényt viselni. 

A menetben levő csónakban tartózkodóknak -a csóváló eve-
zést, a csáklyázást, vagy más munkát végző személyt kivéve- 
tilos állni. 

Csónakot és nyilvántartásra nem kötelezett vízi sporteszközt 
az vezethet, aki úszni tud, a vezetésben kellő gyakorlattal 
rendelkezik, ismeri a Hajózási Szabályzat rendelkezéseit, a 
vízterület sajátosságait, 14. életévét -gépi hajtású vízijármű 
esetében- 17. életévét- betöltötte. Ha a nem gépi hajtású 
csónakban több személy tartózkodik 16. életévét betöltött 
személyt kell vezetőnek kijelölni. 

Tilos fürdeni:
 ■ Hajóútban
 ■ Vízi munkák 300 méteres körzetében
 ■ Nagyhajók, úszó munkagépek, bóják, hidak, vízkivételi 

művek, műtárgyak, kikötők 100 méteres körzetében
 ■ Határvizekben (Duna), városok belterületén levő vizek-

ben (kivéve a kijelölt fürdőhelyeket
 ■ Egészségre ártalmas vizekben
 ■ Éjszaka (kivéve ha a fürdőhely megvilágított) és korláto-

zott látási viszonyok között
 ■ Ahol tiltó tábla jelzi

 ■ Gyengén úszók csak sekély vízben fürödjenek.
 ■ A szélben elsodródott fürdőeszközök, felfújható vízi játé-

keszközök után ne ússzanak, mert az életüket veszélyez-
tetik, ha ezt mégis megteszik és elsodródnak, maradja-
nak a felfújható eszközön, míg a segítség megérkezik, és 
ne hagyják el azt.

 ■ A fürdés előtt alkoholt ne fogyasszanak.
 ■ Ne közvetlenül étkezés után menjenek a vízbe úszni, für-

deni.
 ■ Felhevült testtel ne ugorjanak hirtelen a vízbe.
 ■ Vízijárművön vagy felfújható fürdőeszközön, gumicsó-

nakban, gumimatracon a vízterületen ne aludjanak el.
 ■ Ismeretlen vízterületen óvatosan mérjék fel a meder jel-

lemzőit, a vízmélységet a fürdés előtt.
 ■ Vízi járműben irataikat, vízre érzékeny értékeiket, elektro-

mos eszközeiket helyezzék el vízhatlan tokban, túra ese-
tén ruházatukat műanyag zárható hordóban.

 ■ Mobil telefonjukat feltöltve induljanak el.

6 éven aluli, továbbá úszni nem tudó 12 éven aluli gyer-
mek, csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett fürödhet 
a szabadvizekben.

Vízirendészeti szabályok Csónak kötelező tartozékai
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Hasznos tanácsok

1. Mentőmellény - a csónakban tartózkodó 16. életévüket be nem 
töltött személyek és úszni nem tudó felnőttek együttes számá-
nak megfelelően, de legalább 1 db

2. Evező - a csónakban tartózkodó személyek számának és a csó-
nak hajtásának megfelelően, de legalább 1 db

3. Ha a csónakban tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot szállíta-
nak, akkor megfelelő 8A, illetve 34B oltásteljesítményű tűzoltó 
készülék - 1 db

4. Egy elektromos üzemű, szokásos erősségű, fehér fényű, szük-
ség szerinti irányba fordítható fényforrás, tartalék izzó 

5. A csónak üzembentartójának nevét és elérhetőségét tartalmazó 
- a csónaktesten tartósan rögzített – tábla

6. Legalább 1 liter űrméretű vízmerő eszköz - 1 db

7. Kikötésre és horgonyzásra alkalmas és megfelelő állapotú kötél 
vagy lánc - legalább 10 fm

8. Horgony - 1 db, a csónak horgony nélküli tömegének legalább 
5%-ával egyenlő tömegű horgony 


