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A www.windsurfing .hu oldalon Balaton át Csúszás címmel közzétett felhívásával
kapcsolatban tájékoztatom, hogy a befagyott Balatonon Fonyód-Badacsony között jégen
történı átkelés a jelen idıjárási körülmények között (+2,5 C fok), és az idıjárási elırejelzések
szerint (Péntek, Szombat erıs havazás) véleményem szerint életveszélyes.
Továbbá felhívom a figyelmét arra, hogy a Balatoni Vízirendészeti Rendırkapitányság
hivatalos álláspontja alapján jelenleg csak az olyan part melletti jégfelületek tekinthetık
biztonságosnak, ahol már kialakították a jégpályákat, és ezeket a területeket felügyelik,
kezelik, karbantartják. A nyílt jégfelület jelenleg is több centi hóval fedett, nem láthatók a
rianások, tágulási vizes jégcsatornák az azokat fedı vékony megfagyott jég és hó miatt, így
komoly csapdák keletkeznek.
Tájékoztatom arról, hogy a jégen tartózkodással kapcsolatos jogi szabályozás egyértelmő
(46/2001.(XII. 27. BM. rendelet):
5. § (1) A szabad vizek jegén tartózkodni azokon a helyeken szabad, amelyek nem esnek tiltó
rendelkezés alá
(2) A szabad vizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha a jég kellı szilárdságú, nem
olvad, illetve nem mozog.
(3) Tilos a szabad vizek jegén tartózkodni:
a) éjszaka és korlátozott látási viszonyok között;
b) jármővel, a biztonságos munkavégzés kivételével;
c) kikötık és veszteglıhelyek területén;
d) folyóvizeken.
A fenti jogszabályból értelemszerően következik, hogy a kikötık területén - a kikötı
medencék jegén, vagy a mólók vagy veszteglıhelyek melletti jégen, a vízmélység miatt -,
vagy ha pld. plusz C fok hımérséklet mellett olvad a jég, illetve köd tapasztalható a
vízirendészet járırei megtiltják a jégen tartózkodást. Nem a büntetı szándék, hanem a
jégbalesetek megelızése a cél, ezért a jégen tartózkodás szabályainak megszegése miatt

elsısorban figyelmeztet a vízirendészet állománya, azonban komolyabb vagy visszatérı
esetben helyszíni bírságot (3-20 ezer Ft) vagy szabálysértési eljárást kezdeményeznek a
szabályt megsértıkkel szemben.

Amennyiben a Balatoni Vízirendészeti Rendırkapitányság figyelemfelhívásának ellenére
valaki a parttól távol esı nyílt jégfelületeken közlekedik a saját alapvetı személyes biztonsága
érdekében a következı tanácsokat fogadja el:
- nyílt jégfelületen soha ne legyünk egyedül,
- egymástól legalább 4-6 méter távolságot tartsunk
- soha ne menjünk a jégre éjszaka, vagy ködben, hóesésben, ónos esıben, vagy ha más ok
miatt korlátozottak a látási viszonyok,
- soha ne aludjunk el a jégen,
- mindig legyen nálunk valamilyen feltőnı színő ruhadarab,
- mindig legyen nálunk és társainknál feltöltött mobiltelefon,
- ismerjük és tudjuk, hogy milyen alapvetı ön- és társmentési fogásokkal lehet az esetleges
lékbeszakadás vagy rianásba esés esetén a személyt a lék felszínén tartani, és kihúzni onnan,
- ha a jég mozog, reped alattunk a jéggel érintkezı testfelület növeléssel (hason csúszás,
négykézláb kúszás stb.) csökkenthetjük a pillanatnyi veszélyt, és idıt nyerhetünk a kijutáshoz.
Amennyiben beszakadás vagy a jégen elesés miatti baleset történik - ami lehet egy
ártalmatlannak tőnı elcsúszásból szerzett törés, ficam, zúzódás, inszalag szakadás ami
mozgásképtelenné tehet minket - a segítségnyújtással párhuzamosan azonnal hívjunk
telefonon segítséget a 112-es segélyhívó számon, vagy a Balatoni Vízirendészeti
Rendırkapitányság ingyen hívható 1817-es vízi segélyhívó telefonszámán.
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