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VÍZEN, VÍZBEN BIZTONSÁGBAN 
 

 

Manapság a vízisportoknak se szeri se száma. Vízibicikli, kajak-kenu, csónak, szörf, vitorlás, sup, de ide 

sorolhatjuk a gumimatracot is. A folyó, a víz ugyanolyan közlekedési hely, mint az országút. A nyári 

kikapcsolódáskor a legtöbben nem is gondolnák, hogy itt is vannak szabályok, fontos, hogy körültekintőek 

legyünk, nehogy tragédiával végződjön nyári szabadságunk. 

 

A vízibicikli ugyanolyan, mint a gumimatrac 
 

A vízibicikli, játékcsónak, gumimatrac és más felfújható úszóeszközök használata fürdésnek minősül, így 

ezekre a Balatonon ugyanazok a szabályok vonatkoznak. A fürdőzés általános szabályai szerint az 

úszóeszközökre is érvényes, hogy a Balaton déli partján a parttól 1000 méterre, az északi partján a parttól 500 

méterre lehet legfeljebb eltávolodni velük, és hat éven aluli, továbbá úszni nem tudó 12 éven aluli gyermek 

csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett használhatja ezeket.  

 

Csak arra kijelölt helyen vízibiciklizzünk! A szabályszegés bírságot von maga után! 

Tartsuk be a parttól való távolságot! 

Ittas állapotban nemcsak a fürdés, a vízibicikli, gumimatrac használata is TILOS! 

Felhevült testtel ne ugorjunk az eszközről a vízbe! 

Ha van rá lehetőség vigyünk magunkkal mentőmellényt! 

Gyermekekre, úszni nem tudókra minden esetben különösen figyeljünk! 

Figyeljük a viharjelzést! 

 

Új divat a SUP 
 

Eredetileg tengeri sport, de mára a tavakon, folyókon, de még a vadvizeken is elterjedtté vált.  

 

- Indulás előtt tájékozódjunk a helyi viszonyokról.  

- A SUP, ellentétben a kajakokkal és a kenukkal, a Hajózási Szabályzat szerint vízi sporteszköz, így 

kortól és úszótudástól függetlenül minden használójának kötelező a mentőmellény viselése. 

- Ellenkező esetben a vízi rendészet komoly bírságot szabhat ki. 

 

 

ELBIR 
 

Elektronikus Lakossági 

Bűnmegelőzési Információs Rendszer 

mailto:bunmegelozes.tolnamrfk@tolna.police.hu


Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság 

Bűnmegelőzési Alosztály 

7100 Szekszárd, Mészáros L. u. 19-21.  

bunmegelozes.tolnamrfk@tolna.police.hu 
 

 

 

Viharjelzési szabályok  
 

 

Elsőfokú viharjelzés esetén a viharjelző percenként 45-öt villan, ebben az esetben úszni, illetve csónakkal és 

más vízi sporteszközzel csak a parttól számított 500 méteren belül szabad tartózkodni. Másodfokú viharjelzés 

esetén a viharjelző berendezés percenként 90-szer villan fel, ilyenkor fürödni tilos, valamint szintén nem szabad 

csónakkal és más vízi sporteszközzel közlekedni (a vitorláshajók kivételével). 

 

 

 

 

 

 

 

Ha baleset éri, bajban van hívja a 112–es segélyhívó telefonszámot! 
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