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A téli idő beálltával szeretném felhívni szíves figyelmét, hogy amennyiben befagy a Balaton, a 

tó jegén történő közlekedés és sportolás sokféle veszéllyel jár. Kérem, hogy a rendelkezésére 

álló módon tájékoztatni szíveskedjék az iskola tanulóit, hogy a jégre csak akkor 

merészkedjenek, ha az már biztonságos, és akkor is csak lehetőleg ott, ahol jégpályát jelöltek 

ki. 

Kijelölés hiányában elsősorban a sekély vizű, (1 m-nél nem nagyobb vízmélységű) területeket 

kell előnyben részesíteni. A parttól ne távolodjanak el nagyon, mert drasztikusan csökken a 

belátható jégfelület, így nem látják csak a közeli területeket, és esetleg a szabad vízterületek, 

vagy vegyes jégterületek elzárnak a kijutási lehetőségtől. Soha ne tartózkodjanak egyedül a 

jégen, és legyen náluk feltöltött mobil telefon, egy esetleges baleset, vagy elesés során 

bekövetkezett egyéb súlyos sérülés esetén a segélyhívásra (112-es általános segélyhívó 

telefonszám, vagy a 1817-es vízi segélyhívó). Jégbeszakadás esetén először mindenképpen a 

tűzoltóságot értesítsék, mert elsősorban ők rendelkeznek a jégből mentéshez szükséges 

eszközökkel és megfelelően kiképzett szakemberekkel. (112–es segélyhívó számon) 

 

A jégen tartózkodás szabályait a 46/2001. (XII. 27.) BM rendelet tartalmazza.  

A víziközlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet 2. § d) 

bekezdésében foglaltak alapján a vízirendészet rendőri szervei ellenőrzik a szabad vizek jegén 

tartózkodás szabályainak megtartását. 

A tópart mellett öt helyen, Siófokon, Balatonföldváron, Fonyódon, Keszthelyen és 

Balatonfüreden működik vízirendészeti rendőrőrs. A vízirendészeti rendőrőrsök állománya 

télen a jegesedés időszakában visszatérő jelleggel ellenőrzi a jégen tartózkodás szabályait a 

Balatonon. 

A jégen tartózkodás során bekövetkező balesetek megelőzése érdekében munkatársaink 

jogsértések észlelése esetén enyhébb esetekben először figyelmeztetnek, a komolyabb vagy 

visszatérő esetekben azonban súlyosabb szankciót alkalmaznak. (Pl. helyszíni bírság, 

szabálysértési feljelentés.) Intézkedéseink során elsősorban a tájékoztató, figyelemfelhívó, 

figyelmeztető jelleg dominál. 
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A 46/2001. (XII. 27.) BM rendelet értelmében a jég sportolásra csak akkor alkalmas, ha kellő 

szilárdságú, nem olvad, illetve nem mozog. A jég általában akkor tekinthető kellő 

szilárdságúnak, ha legalább 10 cm vastag. Ilyen, vagy ennél vastagabb jég esetén is tilos 

azonban a közlekedés és sportolás a hajókikötők, veszteglőhelyek területén, éjszaka és 

korlátozott látási viszonyok között, valamint tilos a jégre hajtani mindennemű járművel. 

(Kerékpárral is!) A Balatonba torkolló vízfolyások jegén is tilos a tartózkodás. 

 

Kerüljék el továbbá a rianásokat, a mély vizek fölötti jégfelületet, a hóval borított területeket, 

mert az ilyen helyek fokozottan veszélyesek. 

 

Amennyiben szervezett formában jégre kísérnek tanulókat, vagy ott foglalkozást tartanak, az 

minden esetben felügyelet mellett, pedagógus jelenlétében, sekély vizű, part menti területen 

történjen. A felügyelő tanároknak mindenképpen javasolt a 46/2001. (XII. 27.) BM rendelet 

áttanulmányozása. 

 

Az önkormányzatokat felkértük arra, hogy megfelelő jégviszonyok esetén jelöljenek ki 

jégpályát, és ott helyezzenek el mentőfelszerelést. Az esetlegesen kialakított jégpályák 

hollétéről az illetékes önkormányzatoktól lehet érdeklődni. 

 

A hatékony tájékoztatás és balesetmegelőzés érdekében kérem a Tisztelt Intézményvezetőt, 

hogy amennyiben lehetőséget lát arra, hogy munkatársaink előre egyeztetett időpontban 

felkeressék iskolájukat és felhívják a diákok, valamint tanáraik figyelmét a jégen tartózkodással 

kapcsolatos tudnivalókra, szabályokra, vagy akár már előre tekintve, a Balatonban történő 

fürdés írott és íratlan szabályaira, akkor vegyék fel a kapcsolatot hatóságunkkal a megjelölt 

elérhetőségeink valamelyikén. 

 

A gyakorlati előadók a helyben illetékes Vízirendészeti Rendőrőrs állományában szolgálatot 

teljesítő, egyenruhás vízirendőrök lesznek, akiknek az óra végén kérdéseket is feltehetnek a 

gyerekek. 

 

Az előadássorozat fő koordinátora Lengyel Tibor r. alezredes, Igazgatásrendészeti 

Osztályvezető lesz. (Elérhetőségei: levélben 8640 – Fonyód Pf. 77.; személyesen Fonyód, 

Keresztes György Kikötő – Vízirendészeti Rendőrőrs; elektronikus levélben 

lengyelt@somogy.police.hu; telefonon 06 / 85 – 560 997 vagy 06 / 84 – 310 712/5374-es 

mellék). 

 

Balesetmentes időtöltést kívánok a Balaton jegén! 

 

 

S i ó f o k, 2020. január 6. 

 

Tisztelettel: 

 

 

 Horváth László r. ezredes 

 rendőrségi főtanácsos 

 kapitányságvezető 
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