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Tisztelt ELBIR Olvasóink! 

 

„Újra itt a nyár, és meleg az idő!” - szól a népszerű sláger, ami nem jelent mást, minthogy 

nálunk is javában dübörög a strandszezon. Ahhoz azonban, hogy a nyaralásuk tényleg 

felhőtlenül teljen, illetve családtagjaik testi épségének megóvása érdekében, akár vízparton, 

akár vízben töltik a szabadidejüket, bizony be kell tartaniuk néhány nagyon fontos szabályt. 

 

A sok éves meteorológiai átlag alapján várhatóan idén is forró júliusi időjárásra számíthatunk, 

ezért a Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya júliusi hírlevelének teljes 

terjedelmét a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság által összeállított „vizes” ajánlásoknak 

szenteli azért, hogy Ön és családja valóban balesetmentesen élvezhesse jól megérdemelt 

nyaralását. 

 

Kérjük, figyelmesen olvassák el levelünket, szívleljék meg és osszák meg az abban foglalt 

tanácsainkat családtagjaikkal, ismerőseikkel, barátaikkal, és akkor remélhetőleg semmi sem 

árnyékolhatja majd be pihenésük perceit! 

 

Tartalmas és kellemes, bűn- és balesetmentes nyaralást kíván Önöknek a BRFK Dunai 

Vízirendészeti Rendőrkapitányság és a BRFK Bűnmegelőzési Osztály! 

    

Hírlevelünk különszámához kellemes olvasást és hasznos időtöltést kívánunk Önöknek! 

 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya 
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Tanácsok fürdőzőknek 

 

 

Sajnos hazánk szabadvizeiben évente több 

ember veszti életét (Duna, Tisza, Balaton, 

folyók, tavak, bányatavak, patakok, stb). A 

tragédiákat a szabadvizekben való fürdésre 

vonatkozó írott és íratlan szabályok 

figyelmen kívül hagyása, a gondatlanság, a 

figyelmetlenség, vagy éppen a felelőtlen 

magatartás okozza. 

 

A szabadvizekben való fürdés szabályait a 46/2001. (XII.27.) BM rendelet szabályozza. A 

vízbefulladt személyek többségéről környezete úgy tudta, hogy az illető tudott, és szokott is 

úszni. A vízbefulladások általában a part közelében, attól 15-20 méterre történnek. Ez 

egyértelműen mutatja, hogy a szabadvizekben történő úszás, fürdés nem ugyanaz a 

tevékenység, mint amit az emberek a strandokon vagy uszodákban megszoktak. Sokan 

nincsenek tisztában saját teljesítőképességükkel, így túlzott kockázatot vállalnak és sok 

esetben már az első szabadvízben történő fürdés végzetes következménnyel jár.  

 

Fokozott veszélyt jelent a változó vízhőfok, az áramlatok, a különböző rendellenes 

vízmozgások (forgó, örvény), a vízsodrás, az egyenetlen mederfenék (gödrök, árkok). 

Továbbá a víz alatti akadályok (roncsok, kövek, üvegek, hínár), a gyakran változó 

vízmélység, a hullámzás, a hordalék, az uszadék, a vízi forgalom, a váratlan helyzetek 

(matracról vízbefordulás, csónakborulás, partról vízbeesés, csúszás), amelyek még az 

egyébként gyakorlott úszót is megzavarhatják. Szakértők szerint az tud úszni, aki legalább fél 

órán keresztül képes magát fenntartani a víz felszínén. A 120 cm-nél nagyobb vízmélység már 

közvetlen életveszélynek tekintendő. 

 

Veszélyes a fürdőzés: 

 

- étkezés után, teli gyomorral, 

- ittas állapotban, kábultságot előidéző gyógyszer, vagy más hasonló szer hatása alatt,  

- szív- és keringési rendellenességben szenvedőknek,  

- betegség vagy rokkantság miatt mozgásukban korlátozottaknak, 

- felhevült testtel történő hirtelen vízbe ugráskor, 

- fáradtan, kialvatlan állapotban 

- ismeretlen vízterületen vízbeugráskor. 
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Hasznos tanácsok: 

- szabadvizekben való fürdés előtt győződjünk meg a 

vízmélységről, a víz alatti akadályokról, a rendellenes 

vízmozgásról, 

- élővízen lehetőleg ne fürödjünk egyedül, 

- napozás előtt lehetőleg mosakodással hűtsük le 

magunkat, 

- étkezés után, szeszesital vagy hasonlóan ható szer 

fogyasztása után ne fürödjünk, 

- gumimatracról, vízi bicikliről, csónakból felhevült testtel ne ugorjunk a vízbe, 

- fáradtan, kialvatlanul ne fürödjünk, 

- napozás után testét zuhanyozással vagy más módon hűtse le, felhevült testtel soha ne menjen 

vízbe, 

- szív és érrendszeri, légző -, továbbá mozgásszervi betegségben szenvedők egyedül soha ne 

menjenek a vízbe, 

- mindig vegye figyelembe, és tartsa be a viharjelző szolgálat – ahol található – által adott 

jelzéseket, II. fokú viharjelzés esetén haladéktalanul menjen ki a partra, 

- úszni nem tudó személy, mély vízben ne használjon felfújható fürdőeszközt (gumicsónak, 

gumimatrac) azon lehetőleg ne aludjon el, 

- ha úgy érzi fázik, remeg a vízben, azonnal menjen ki a partra, és törölközzön vagy 

szárítkozzon meg, 

- ismeretlen helyen ne ugorjon vízbe, ugyanis a vízfelszín alatt található, és nem látható 

kövek, cölöpök, karók maradandó csigolya- és gerincsérülést, rosszabb esetben halált is 

okozhatnak, 

- a fürdőzést csak a legnagyobb biztonságot jelentő szabadvizek mentén kijelölt 

fürdőhelyeken javasoljuk,    

- a fürdőhely határait a parton táblával, a vízen bójákkal, a mélyvíz határát pedig „120 cm” 

feliratú táblákkal jelzik! 

 

Gyermekeink védelmében:  

 

Hat éven aluli, továbbá úszni nem tudó tizenkét éven aluli 

gyermek csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett fürödhet 

a szabadvizekben! 

 

A gyermekeket még a vízparton se hagyjuk felnőtt 

felügyelete nélkül! 

 

Az úszni nem tudó gyermekeknek mindenképpen indokolt a mentőmellény vagy mentőgallér 

használata. 
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Tizennégy éven aluli gyermekek felnőtt felügyelete nélkül lehetőleg ne használjanak 

vízibiciklit, arról még felügyelet mellett se ugorjanak vagy csússzanak a vízbe!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

TILOS FÜRÖDNI: 

- hajóútban, 

- hajóutat és hajózási akadályt jelző bóják, 

nagyhajók, úszó munkagépek és fürdés célját 

nem szolgáló úszóművek 100 m-es körzetében, 

- vízlépcsők és vízi munkák 300 m-es, hidak, 

vízkivételi művek, egyéb vízi műtárgyak, komp 

és révátkelőhelyek 100 m-es körzetében, 

- kikötők, veszteglő és rakodóhelyek, kijelölt, 

zárt vízisí és vízi robogó (jet-sky), valamint 

egyéb motoros vízi sporteszköz közlekedésére szolgáló pályák, vagy hajóállomás területén, 

- egészségre ártalmas vizekben, kijelölt fürdőhelyek kivételével a határvizekben, és a 

városok belterületén lévő szabadvizekben, 

- vízi jármű kísérete nélkül a Balaton Somogy megyei területén a parttól 1000 m-nél, 

Veszprém és Zala megye területén a parttól 500 m-nél nagyobb távolságra, valamint a Tisza 

területén a parttól 500 m-nél nagyobb távolságra, 

- éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, kivéve, ha a vízfelület megvilágított és 

legfeljebb a mélyvíz határáig, 

- ahol a tiltótábla jelzi!                                                                        

 

Veszélyes helyek még a folyó melletti magas partfalak, ahonnan gyakran történik vízbe esés 

állat sétáltatás kapcsán, vagy csak egyszerű egyensúlyvesztés miatt.  

 

Fontos még tudni, hogy a part menti kikötőpontok a hajók kikötésére szolgálnak, azokra 

felmenni csak a hajó kikötése után szabad. Ezeket egyéb célra – pl. fürdőzés, napozás stb. –

igénybe venni tilos!   

 

Az írott és íratlan szabályok betartása, a víz „tisztelete”, valamint az állampolgárok 

törvénytisztelete megelőzheti a tragikus balesetek bekövetkezését.  

 

Kellemes szabadidőtöltést, és biztonságos fürdőzést kíván Önöknek a Dunai Vízirendészeti 

Rendőrkapitányság és a BRFK Bűnmegelőzési Osztály! 
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Tanácsok vízi közlekedőknek 

 

Az elmúlt években több százan kerültek életveszélyes helyzetbe azért, mert nem ismerték, 

vagy figyelmen kívül hagyták a vízi közlekedés írott és íratlan szabályait. 

 

A bajbajutottak több mint felét a rendőrök, a többieket pedig, a társadalmi szervezetek, 

vízimentő egyesületek, vízi sportegyesületek, hajósok, horgászok és más segítőkész 

állampolgárok megmentették. Ennek ellenére sajnos minden évben akadnak olyanok, akik 

számára későn érkezett a segítség. 

 

Az alábbi tanácsainkkal a vízi közlekedés legfontosabb szabályainak megismeréséhez, ezáltal 

a vízi balesetek megelőzéséhez kívánunk segítséget nyújtani.  

 

 
 

 

57/2011. (XI. 22.) NFM. rendelet melléklete „HAJÓZÁSI SZABÁLYZAT” 

 

Amennyiben a gépi meghajtású, vagy vitorlával hajtott vízijármű testhossza a 7 métert, illetve 

a motorteljesítménye a 7,5 kW-ot (motorcsónak), vagy névleges vitorlafelülete a 10 m²-t 

(vitorlás csónak) meghaladja, az csak vezetői engedéllyel vezethető. 

 

A vitorlával hajtott, és nem gépi meghajtású csónakot a 14. életévét betöltött, úszni tudó, a 

vezetésben kellő gyakorlattal rendelkező személy vezetheti, aki ismeri a vízi közlekedési 

szabályokat és az adott vízterület sajátosságait.  
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A vezetői engedélyhez nem kötött, gépi meghajtású csónakot 17. életévét betöltött személy 

vezethet. 

 

Ha több személy tartózkodik a csónakban, indulás előtt 16 éven felüli vezetőt kell kijelölni.  

 

A vezető felelős a vízijárműben tartózkodó személyek és a vízi jármű biztonságáért, a vízi 

közlekedés szabályainak megtartásáért. 

 

FONTOS: a csónakban tartózkodó, úszni nem tudó, és a 14 éven aluli személyek kötelesek 

mentőmellényt viselni! Amennyiben a Dunán a csónak vízmentes oldala, illetve a fartükör 

felső szélének legmélyebb pontja, és a víz felszíne között ideiglenesen(!!!)  nincsen 25 cm 

távolság, mindenkinek mentőmellényt kell viselnie a csónakban.  

 

A csónakból indulás előtt ki kell merni a vizet. 

 

A kajakokra, kenukra mind menetszabályok, mind felszerelések tekintetében, úgymint a 

csónak esetében is, a kishajókra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, ezek nem vízi 

sporteszközök! 

 

A vízibicikli fürdőeszköz és nem vízijármű! 

 

Csónak vagy vízi sporteszköz vezetését csak partközelben és a hajóúton kívül, kikötőben a 

kijelölt részen, motoros vízi sporteszköz vezetését pedig csak zárt pályán szabad oktatni és 

gyakorolni.  

 

Sportegyesület 14 éven aluli sportolója csónakot, illetve géperő nélküli vízi sporteszközt csak 

a sportegyesület edzőjének irányítása és felügyelete, továbbá mentőeszköz és mentőmotoros, 

vagy kísérőmotoros biztosítása mellett vezethet, de csak akkor, ha úszni tud, és ismeri a vízi 

közlekedés szabályait.  

 

A vízijárművet kölcsönző, használatba adó, illetve az általa megbízott személy:  

- köteles az igénybe vevő írásbeli nyilatkozatát beszerezni arról, hogy tud úszni, ismeri a 

hajózás szabályait, továbbá az azonosító adatokkal megjelölt vízijárművet, valamint a 

szükséges mentőeszközöket átvette, továbbá 

- felel a kölcsönzött vízijármű üzemképes állapotáért. 

 

Szervezett, csoportosan haladó evezős vízijárművek részvételével zajló vízi túra – tíznél több 

evezős vízijármű részvétele esetén – vízi túravezető vezetésével bonyolítható le. A vezető 

jogosult a túra résztvevőinek közlekedési magatartására vonatkozó utasítást adni, amelyet a 

résztvevők kötelesek végrehajtani.  
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A csónakok és a vízi sporteszközök közlekedési szabályai: 

 

T I L O S : 

 

- menetben lévő nagyhajó útját 1000 

méternél, két sárga villanó fényt használó 

gyorsjáratú hajó (hordszárnyas, légpárnás  

stb.) útját 1500 méteren belül keresztezni, 

ha a hajóút méretei megengedik, oldalról 

30 méternél, hátulról 60 méternél kisebb 

távolságra megközelíteni, 

- vízijármű vezetése előtt és alatt 

szeszesital vagy más hasonlóan ható szert 

fogyasztani, fáradtan vezetni, 

- a vízijárművet túlterhelni, 

- a menetben lévő csónakban állva tartózkodni (kivéve csáklyázás és védlizés, vagy más 

munkák végzése), 

- a vezető engedélye nélkül azt fürdés céljából elhagyni, 

- köteles komp kifeszítetett kötele alatt, kikötött úszó létesítmények (kikötőponton, hajó stb.) 

és a part közötti vízterületen tartózkodni, közlekedni, a köteleket 50 méterre megközelíteni, 

- közlekedni vízi sporteszközzel éjszaka, továbbá (a csónakkal is) korlátozott látási viszonyok 

között, ha a látótávolság 1000 méter alá csökkent. 

 

Figyeljen továbbá az alábbiakra: 

 

- a csónak vezetője beszállás előtt köteles tisztázni, hogy utasai tudnak-e úszni, és ha 

szükséges, mentőfelszerelésekről kell gondoskodnia, 

- a 20 méter testhosszúságot elérő „nagy” hajóknak, személyhajóknak, kompnak, révhajónak, 

révcsónaknak, toló vagy vonatató hajóknak elsőbbséget kell adni, 

- elinduláskor nem szabad a vízi közlekedés többi résztvevőjét zavarni, vagy vízben lévő 

személyt veszélyeztetni, 

- az azonos hajtású kishajók, csónakok és vízi sporteszközök (kivéve a vitorlával hajtottakat) 

esetében a jobbról érkezőnek van elsőbbsége, 

- a vitorlával hajtott kishajó, csónak és vízi sporteszköz minden más hajtású kishajóval, 

csónakkal és vízi sporteszközzel szemben, a nem gépi és nem vitorlával hajtott kishajó, 

csónak és vízi sporteszköz pedig, a gépi meghajtásúakkal szemben élvez elsőbbséget, 

- a nem vitorlával hajtott csónakok esetében a völgymenetben, a Duna torkolata felé 

haladóknál a hegymenetben, a forrás felé haladóknál pedig a partközeli elhaladást kell 

biztosítani, 
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- a hajóút-szűkületen, és a hídnyílásokon a legrövidebb időn belül át kell haladni, ezeken a 

helyeken vitorlás vízi sporteszközzel tilos közlekedni,  

- vitorlával meghajtott és nem gépi meghajtású csónakkal, vízi sporteszközzel a fürdőzőket 

legalább 10 méter, gépi meghajtású vízi járművel 30 méter távolságban, és úgy kell kikerülni, 

hogy azok a csónak és a közelebbi part között maradjanak. Amennyiben e távolságok nem 

tarthatóak a vízterület méretei miatt, akkor a vízi járművel maximum 5 km/h sebességgel 

szabad közlekedni a vízben lévő személyhez képzeletben rajzolt 30 méter sugarú kör 

területén. 

 

A csónakot elhagyó fürdőzőt a csónakkal mindaddig követni kell, amíg az nincs teljes 

biztonságban, 

- a hajózási hatóság által kijelölt zárt pályán kívül közlekedő motoros vízi sporteszközt csak 

képesítéssel rendelkezők vezethetnek, 

- a csónak éjszaka köteles viselni egy minden oldalról látható fehér fényt, és más vízijármű 

közeledtekor egy másik fehér fénnyel jeleznie kell annak irányába. 

 

A kishajó és a csónak a vízi közlekedésben a felszerelésére, biztonsági előírásaira vonatkozó 

rendelkezések megtartásával vehet részt. 

 

Csónak az alábbi alapfelszereléssel közlekedhet: 

 

a) mentőmellény – a csónakban tartózkodó, 16. életévüket be nem töltött személyek és úszni 

nem tudó felnőttek együttes számának megfelelően, de legalább 1 db, 

b) evező – a csónakban tartózkodó személyek számának és a csónak hajtásának megfelelően, 

de legalább 1 db, 

c) horgony – 1 db, a csónak horgony nélküli tömegének legalább 5 %-ával egyenlő tömegű 

horgony (a horgony a mederhez történő ideiglenes rögzítésre alkalmas, más számára 

veszélytelen kialakítású eszközzel, tárggyal helyettesíthető), 

d) kikötésre és horgonyzásra alkalmas, és megfelelő állapotú kötél vagy lánc – legalább 10 

fm, 

e) legalább 1 liter űrméretű vízmerő eszköz – 1 db, 

f) egy elektromos üzemű, fehér fényű, szükség szerinti irányba fordítható fényforrás, amivel a 

csónakos a közeledő vízi járműnek jelezni tud; a biztonságos üzemelés feltétele tartalék izzó 

megléte vagy olyan fényforrás, amelyben több, egymástól függetlenül működőképes izzó 

vagy világító dióda (LED) van, továbbá tartalék áramforrás megléte a napnyugtától napkeltéig 

terjedő időszakban, 

g) a csónak üzemben tartójának nevét és elérhetőségét tartalmazó – a csónaktesten tartósan 

rögzített – tábla, 

h) ha a csónakban tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot szállítanak, akkor megfelelő 8A, 

illetve 34B oltásteljesítményű tűzoltó készülék – 1 db. 
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Kajakok, kenuk, kilbótok, szkiffek, dublók, triplettek, továbbá a 2,5 méternél kisebb 

testhosszúságú csónakok esetében a fentieket az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni: 

 

a) mentőmellény – a csónakban tartózkodó személyek számának megfelelően, 

b) evező – a csónak hajtásának megfelelően, de legalább 1 db, 

c) legalább 1 liter űrméretű vízmerő eszköz vagy szivacs – 1 db, 

d) kikötésre alkalmas, megfelelő állapotú kötél vagy lánc – 5 fm. 

 

A tájékoztatás nem teljes körű, ezért kérjük, hogy a Hajózási Szabályzatot ismerje meg, 

mielőtt vízre száll. 

 

A felsorolt tanácsaink szem előtt tartása megelőzheti a tragikus balesetek bekövetkezését.  

 

Várjuk a Dunára, biztonságos hajózást kíván Önnek 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) hírlevelét 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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