
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

A turisztikai idényben is azért szolgálunk és 

védünk, hogy ön felhőtlenül élvezhesse a nyár 

örömeit. 

A rendőrség elsődleges célja a balesetek, a bűn-

cselekmények és a szabálysértések megelőzése. 

Az idegenforgalmi szempontból frekventált terü-

leteken a polgárőrséggel, az önkormányzatokkal 

és más együttműködő szervezetekkel közösen 

szavatolják a közbiztonságot. A nagy tömegeket 

vonzó helyszíneket szükség esetén megerősített, 

segítő jellegű jelenléttel biztosítják. 

Az Országos Rendőr-főkapitányság szakemberei 

2018. május 29-én Szentendrén tartott sajtótájé-

koztatón hívták fel a figyelmet a legfontosabb 

tudnivalókra. 

 
 

Gál Kristóf r. alezredes és Kenderesi Tamás úszó 

jótanácsai megnézhetők az alábbi linken: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=

7&v=YYS70aLXlc4 

FÜRDŐZÉS SZABAD VÍZBEN 

Az alábbi szabályok betartása életet menthet: 

 Ismeretlen helyen vízbe ugrani veszélyes, 

mert a vízfelszín alatt nem látható kövek, cö-

löpök, karók és egyéb tárgyak maradandó sé-

rülést, rosszabb esetben akár halált is okozhat-

nak. 

 Gyengén úszóknak azt javasoljuk, hogy csak 

sekély vízben mártózzanak meg.   

 Szeszes italtól befolyásolt vagy bódult álla-

potban a fürdőzés életveszélyes. 

 A szabad vizek mentén a kijelölt fürdőhelyen 

történő fürdőzés a legbiztonságosabb. 

 Aki nem tud úszni, mély vízben ne használjon 

felfújható fürdőeszközt. Ha a part mellett elal-

szik a gumimatracon, akkor is kisodródhat a 

mély vízbe. 

 Figyeljék a viharjelző szolgálat jelzéseit! 

 A fürdőzés teli gyomorral nem javasolt.   

 Az úszóeszközök (vízibicikli, gumimatrac, il-

letve más felfújható eszköz) használata szin-

tén fürdésnek minősül, így ezekre is a fürdés 

szabályai vonatkoznak. Fürdőzők közelében 

úszóeszközöket használni csak úgy szabad, 

hogy azok a fürdőzőket ne veszélyeztessék. 

 A fürdőhely határait a parton táblával, a vízen 

bójákkal jelölik. A 120 cm-nél mélyebb víz 



 
 

 
 

 
 

 
 

határát, illetve a fürdési tilalmat szintén táblá-

val jelölik. 

 Aki tiltott helyen fürdik, szabálysértést követ 

el és pénzbírsággal sújtható. 

 

 
 

 A GYERMEKEK VÉDELMÉBEN 

 Hat éven aluli, továbbá úszni nem tudó tizen-

két éven aluli gyermek csak felnőtt közvetlen 

felügyelete mellett fürödhet szabad vizekben. 

 Gyermeket még a vízparton se hagyjanak fel-

ügyelet nélkül. 

 Úszni nem tudó gyermekek esetében indokolt 

a mentőmellény vagy mentőgallér használata. 

 Tizennégy éven aluli gyermekek felnőtt fel-

ügyelete nélkül lehetőleg ne használjanak 

vízibiciklit. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCSOK 

 A nyári szezonban sok a fesztivál, szabadtéri 

rendezvény, ami nagyobb tömeget vonz. Java-

soljuk, hogy táskáját lehetőség szerint tartsa 

maga előtt, értékeit ne tartsa a farzsebében, ne 

adjon lehetőséget a zsebtolvajoknak.   

 Ne fogadjon el bontott italt idegenektől. 

 Javasoljuk, hogy késő este kerülje a kihalt he-

lyeket, szervezze meg, hogy ne egyedül kelljen 

hazamennie.  

 Autójában, az utastérben ne hagyjon értéket, 

még üres táskát sem. A csomagtartó sem nyújt 

100% biztonságot. 

 Még rövid időre se hagyjon gyermeket vagy 

háziállatot a parkoló járműben, mert a gép-

jármű belsejében nagyon rövid idő alatt kiala-

kuló magas hőmérséklet akár halálhoz vezet-

het. 

 A parton vagy a medence szélén törölköző alá 

rejtett pénz, telefon, slusszkulcs nincs bizton-

ságban. Előfordulhat, hogy ez az első hely, 

ahol a tolvaj értékek után kutat. Értékeinek vé-

delme érdekében vegye igénybe a strand ér-

tékmegőrzőjét. 

 Fesztiválra, kulturális rendezvényre jegyet on-

line csak megbízható forrásból vásároljon. 
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