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Téli veszélyek 
 

1. A jégen tartózkodás szabályai 

Beköszöntött a tartósan hideg fagyos idő, így a téli sportok szerelmese és a vizet szerető ember 
télen is vágyik  a vizek partjaira, a befagyott vizek jegére.  

Ahogy a nyári fürdési idénynek megvannak az áldozatai, sajnos az előírások nem ismeretéből vagy 
be nem tartásából eredően a jeges vizek is szedik áldozataikat.  

Célunk, hogy ebben az évben csökkenjenek a balesetek, ezért felhívjuk a lakosság figyelmét a jé-
gen való tartózkodás és közlekedés legalapvetőbb rendelkezéseire. A 46/2001. (XII.27.) BM. 
számú rendelet ide vonatkozó rendelkezései sajnos kevés ember előtt ismertek.  

Indokolt felidézni saját jól felfogott érdekünkben a legfontosabbakat.  

A szabad vizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha a jég kellő szilárdságú, nem olvad, illetve 
nem mozog.  

A gyakorlati tapasztalatok alapján az állóvizek jege akkor tekinthető kellő szilárdságú-
nak, ha vastagsága eléri, vagy meghaladja a 12 cm-t. Ha ez az elvárás teljesülni látszik, 
tömegesen jelenhetnek meg a befagyott vízterületeken a korcsolyázni csúszkálni vágyók.   

 

TILOS a szabad vizek jegén tartózkodni:  

 éjszaka és korlátozott látási viszonyok között,  

 járművel, a biztonságos munkavégzés kivételével,  

 kikötők és veszteglőhelyek területén,  

 folyóvizeken.  

  

Teherbírást csökkentő tényezők:  

 fenékről előtörő kisebb, nagyobb források,  

 csatorna bekötések,  

 áradás, apadás által kialakított jégmozgás,  

 felmelegedés a jégréteget elvékonyítja, ami a jégen tartózkodók számára veszélyes lehet.  

   

Folyóvizeken jellemző a befagyás folyamatában, hogy a már beállt jégmezőre újabb és újabb táb-
lák torlódnak, rakódnak, ezek nem biztonságosak, a rajtuk való közlekedés életveszélyes és tilos!  

A folyóvizek jég alatti vízszintváltozásai jégmozgást idéznek elő, apadás következtében a látszólag 
még szilárd jég állapota megváltozik, beroppanása várható. Több napos melegebb idő hatására a  
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felület mosódik, a jég vastagsága csökken, szilárdsága romlik, ezért a rajta való közlekedés, spor-
tolás, tartózkodás veszélyes. Nagyobb jégfelületen különös veszélyeket rejthet a friss havazás, 
mert a jég tényleges állapotát nem lehet időben felismerni. Ezeken a területeken az éjszakai tar-
tózkodás különösen veszélyes.  

 

Felhívjuk azon gazdálkodó egységek, horgászegyesületek, horgászok és magánszemélyek figyel-
mét, akik valamely vízterület tulajdonosai, kezelői, hogy amennyiben a jégen léket vágnak, jégki-
termelést folytatnak, kötelesek a jégmentessé vált területet távolról felismerhető módon, egy mé-
ter magasságban elhelyezett, legalább 10-10 cm széles piros-fehér csíkozású korláttal megjelölni, 
körülhatárolni!  

Jégkitermelés, vagy más – jégen történő - munkavégzés esetén a munkáltató köteles figyelőszolgá-
latot szervezni és mentőeszközt biztosítani.  

Ajánljuk még, hogy azokon a területeken, ahol felnőttek vagy gyermekek tömeges megjelenése 
várható, pl.: szabad strandok jegén, átkelési helyeknél, a jégből való mentéshez felúszó, nagyfelü-
letű tárgyakat, pl.: falétrát, pallót és megfelelő erősségű és karbantartott kötélzetet tartsanak ké-
szenlétben!  

Fontos tanács, hogy a jeges vízből, a jégből mentett embert azonnal ne vigyük túlfűtött meleg 
helyre, dörzsöléssel próbáljuk a vérkeringését beindítani, természetesen előzőleg a jeges ruházatá-
tól meg kell szabadítani! Az ilyen személyt minden esetben, orvosi elsősegélyben, orvosi ellátás-
ban kell részesíteni.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy télen is hatályban vannak a szabad vízen való tartózkodás alapvető 
szabályai!  

A folyóvizekben, állóvizekben, vízi létesítmények (pl. csatornák) vízében fürödni téli időszakban 
is veszélyes, sőt ilyenkor a legveszélyesebb.  

Mindenki számára belátható, hogy az alacsony hőmérsékletű víz milyen veszéllyel jár, milyen ve-
szélyt jelent az emberi szervezetre, az egészségre a hideg víz hatása.  

 

Óvva intünk mindenkit, hogy kövesse a legendás hírű Schirilla György, valamint ifj. Schirilla 
György példáját és a téli hidegben megpróbálja átúszni bármelyik vízfolyásunkat, állóvizünket!  

Ezeknek a közismert embereknek a szabad vizekben történő fürdőzése, úszása vízi rendezvény-
nek minősül, melyet a vízirendészeti szervek engedélyeznek szigorú feltételek előírásával, vala-
mint hosszas fizikai felkészülés előzi meg az ilyen típusú úszásokat.  

 

Minden esetben az emberi élet, az egészség elsődlegessége a szempont, és ezeket figyelembe véve 
kerülnek meghatározásra azok a szigorú feltételek, amelyek betartása mellett engedélyezik a 
vízirendészeti szervek ezeket a még sportembereknek is igen nagy fizikai és egészségi terhet jelen-
tő fürdőzéseket.  

Ahhoz, hogy a már említett sportemberek ezeket a téli úszásokat végre tudják hajtani, komoly, 
intenzív, speciális felkészülés szükséges, melyet szigorú orvosi felügyelet mellett hajtanak végre.   

 
A Belügyminiszter 46/2001. (XII.27.)BM rendelete alapján a jégen tartózkodás szabályait, a  
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jégbeszakadások miatt bekövetkezett balesetek megelőzése érdekében a rendőrök fokozottan 
ellenőrizni fogják!  

  
2. Téli sportok 
 
Amint beköszönt a tél, a „hideg sportok” szerelmesei síelni, szánkózni, korcsolyázni vágynak. A 
csípős hideg levegőn frissnek, energikusnak érzik magukat és végre kedvükre csúszkálhatnak, 
mozoghatnak. Az időjárás zordra fordulásával azonban a körülmények egyre több baleseti forrást 
rejtenek magukban.  
Vannak, akik legszívesebben elmenekülnének a rossz idő elől és nagykabátba bújva fázósan di-
dergik végig az évszakot. Ők kelletlenül sietnek munkába, iskolába és a legszívesebben ki sem 
tennék a lábukat a kellemes, fűtött lakásból. Sajnos a téli időszakban rendkívül gyakori elcsúszásos 
balesetekhez nem kell a sí- és korcsolyapályákig menni, a baj már az első utcasarkon utolérhet 
bennünket.  
Ilyenkor nemcsak az idősebb emberek közül, hanem minden korosztályból akad, aki az utcára 
lépve elveszíti az egyensúlyát és összezúzza magát. A havas, csúszós járdán elszenvedett balesetek 
szerencsés esetben tipikus téli balesettel (húzódással, ficammal, rándulással) megúszhatók, de sok 
ilyenkor a töréssel járó komolyabb esés is. Jeges útviszonyok esetén járjunk a füvön, földes tala-
jon, vagy más nem teljesen sima felületen, lehetőség szerint a járda mellett! 
 
Korcsolyázás 
 
Természetes vizeink közül sportolási célra csak és kizárólag az állóvizek alkalmasak. A jégen tar-
tózkodás fent leírt szabályait betartva lehetőleg csak olyan strandoknál merészkedjünk a jégre, 
ahol táblával vagy egyéb módon jelzik, hogy biztonságos a sportolás.  
Korcsolyázáskor általában a jégen lévő, vagy abba befagyott nemritkán viccből, szórakozásból 
odadobált tárgyak okoznak az óvatlan sportolóknak kellemetlenséget. 
 
Problémát jelenthet az is, ha a zsúfolt jégpályán másik korcsolyázó véletlenül rásiklik a kezünkre, 
ilyenkor az éles korcsolyaél komoly sérülést okozhat. Ennek elkerülésére viseljünk vastag, erős 
orkánanyagból készült síkesztyűt! 
 
Sí, szánkó, hódeszka 
 
A rosszul megválasztott sí-, vagy szánkópálya, esetleg a nem megfelelő gyakorlat mind a ródlizók, 
mind a síelők számára nagy veszélyt jelent. A beleseti források között is nagy a „választék”. Az 
egyszerű, de súlyos következményekkel járó bukástól a pályán, vagy annak szélén elhelyezkedő 
tereptárgyaknak való ütközésig sok minden előfordulhat. Tekintettel arra, hogy mind síléccel, 
mind a szánkóval elképesztő sebességet lehet elérni, a hatalmas ütközési energia miatt még a meg-
felelő védőeszközök használata mellett is az életet jelentősen veszélyeztető sérülések következ-
hetnek be. 
Több nyugat-európai ország, sípálya üzemeltetője fontolgatja, hogy kötelezővé teszi a gyermekek 
számára a bukósisak használatát.  
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Mindezekre való tekintettel legyünk tisztában az általános szabályokkal: 
 

 Lehetőleg csak kifogástalan állapotú sporteszközökkel menjünk kirándulni! 

 Legyünk körültekintőek és elővigyázatosak, csak a helyszín pontos, óvatos felmérése és a 
megfelelő bemelegítés után induljunk neki a sí- vagy szánkópályának! 

 Csak tiszta látási viszonyok között keressük fel a pályát! 

 Kerüljük el a túlzsúfolt helyeket! 

 Ittasan, fáradtan ne kezdjük el síelni, korcsolyázni, mert nem tudunk rendesen koncent-
rálni magunkra és a többi sportolóra sem. Iktassunk be rövidebb pihenőket, ha pedig ez 
sem használ, folytassuk a csúszkálást másnap! 

 A magas hegyekben, a hófedte lankák közt hasonlóan erős lehet a napsütés, mint nyáron. 
Ezért a szabadon levő arcot speciális fényvédő arckrémmel kell bekenni. Az erős fény a 
hóról visszaverődve nem csak a felnőttek, de a velük sportoló gyermekek szemét is zavar-
hatja, érdemes megfelelő napszemüveget, vagy síszemüveget beszerezni! 

 


