
A fürd őzés veszélyei 
(Vas Megyei Rendőr-f őkapitányság) 

 
Irány a vízpart, de csak okosan! Erre hívja 
fel a Vas Megyei Rendőr-f őkapitányság az 
állampolgárok figyelmét.  

 

 

 

 

A nagy nyári melegben szívesen hűsítjük magunkat a strandokon, vagy akár a természetes 
vizekben. Nem árt azonban tisztában lenni azzal, hogy a fürdőzés komoly veszélyeket is rejt 
magában. Sajnos a meggondolatlanság, a felelőtlenség és az alapvető szabályok be nem tarása 
minden évben halálos áldozatokkal jár. 
  
Szabadvízi fürdőzés esetén célszerű kijelölt fürdőhelyet választani, mert annak határát a 
parton minden esetben táblával, a vízben pedig bójákkal jelölik. Felhívjuk a figyelmet arra, 
hogy a változó vízmélység- és hőmérséklet különbség miatt a bányatavak különösen 
veszélyesek! 
  
Ha a vízpart melletti kikapcsolódást választjuk, akkor mindig tartsuk szem előtt az 
alábbiakat: 

- Csak kijelölt helyen fürödjünk! A fürdést tiltó tábla jelzését semmi esetre se hagyjuk 
figyelmen kívül, mert akár az életünkkel is fizethetünk érte! 

- Felhevült testtel soha ne ugorjunk a vízbe és étkezés után, teli gyomorral se fürödjünk! 
- Alkoholfogyasztás esetén tartózkodjunk a fürdőzéstől! 
- A gyengén úszók csak sekély vízben fürödjenek! 
- Figyeljünk a viharjelzőre, hiszen a sárga, villogó fénye figyelmeztet bennünket a veszély 

közeledtére! Első fokú viharjelzésnél a parttól számított 500 méternél nagyobb távolságra 
fürödni tilos, míg másodfokú riasztás esetén a fürdés és a vízben tartózkodás is tiltott! 

- Mindig figyelni kell a strand területét jelző bójákra is, mert az azon túli fürdőzés 
veszélyes lehet! 

- Lehetőség szerint, ismerjük meg a fürdésre alkalmasnak gondolt vízterület sajátosságait, 
mederviszonyait, továbbá célszerű tájékozódni a várható időjárásról és a segélykérés 
módjáról! 

- Aki nem tud úszni, ne használjon gumimatracot, mert egy esetleges vízbeforduláskor a 
mélyben találhatja magát! 

- Ha úszni indulunk, lehetőleg válasszunk magunk mellé egy társat! 
- Ha bajba kerültünk, ne essünk pánikba, kiabáljunk, jelezzünk a legközelebbi személynek! 
- Ha valaki bajban van, segítségért kiált, integet a vízből, vízibicikliről, vagy hajóról, 

azonnal hívjunk segítséget, értesítsük a vízimentőket vagy a strand személyzetét! 
- Ne felejtsük el azt sem, hogy a hat éven aluli, továbbá az úszni nem tudó tizenkét éven 

aluli gyermek csak felnőtt kíséretében fürödhet a szabad vizekben! 
- Különösen tartsuk szem előtt továbbá azt is, hogy a gyermeket vízparton nem szabad 

felügyelet nélkül hagyni! 



A rendőrség  a turisztikai idény alatt visszatérő jelleggel ellenőrzi azokat a területeket, ahol a 
fürdőzés tiltott. Az, aki ilyen helyen fürdik 5.000 forinttól 50.000 forintig terjedő helyszíni 
bírságra, vagy szabálysértési feljelentésre számíthat! 
  
A fürdés tilalmát, vagy a veszélyes, fürdésre alkalmatlan helyeket minden esetben a 
„FÜRÖDNI TILOS!” tábla jelzi! 
  
Tilos fürödni az alábbi helyszíneken: 
  

- hajóútban; 
- hajóutat és hajózási akadályt jelző bóják (úszók, villanók) 100 méteres körzetében; 
- nagyhajók, úszómunkagépek és fürdés célját nem szolgáló úszóművek szintén 100 

méteres körzetében; 
-  hidak, vízkivételi művek, egyéb vízi műtárgyak, komp- és révátkelőhelyek 100 méteres 

körzetében; 
- kikötők, veszteglő- és rakodóhelyek területén; 
- kijelölt zárt vízisí és vízi motoros sporteszköz közlekedésére szolgáló pályák, valamint 

hajóállomások területén; 
- egészségre ártalmas vizekben; 
-  határvizekben, városok belterületén lévő szabadvizekben, kivéve a kijelölt 

fürdőhelyeket; 
- ott, ahol azt tiltó tábla jelzi! 

 


