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A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának tájékoztatója

A JÉGEN TARTÓZKODÁS SZABÁLYAI

A hidegre forduló időjárás miatt egyre több vízterület fagy be hazánkban. A befagyott szabadvizek
nagy vonzerőt gyakorolnak gyermekekre és felnőttekre egyaránt, ezek felülete azonban sok esetben
nem elég szilárd ahhoz, hogy bárkit is elbírjon, így nagy - akár halálos - veszélyt is jelenthetnek.
A jégbeszakadások miatti balesetek nagy része az emberek felelőtlen viselkedése, és a jég tulajdonságainak nem megfelelő ismerete miatt következik be.
A megelőzés érdekében a JNSZ MRFK Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Szegedi Vízirendészeti
Őrs szakmai tanácsai alapján tekintsük át, mire kell ﬁgyelni, milyen szabályokat kell betartani a jégen
tartózkodással kapcsolatban.

- A szabadvizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha az kellő szilárdságú, nem olvadt,
nem mozog.
Ugyanakkor még a biztonságosnak ítélt jégre is TILOS rámenni
• éjszaka, korlátozott látási viszonyok között
• járművel, a biztonságos munkavégzést kivéve,
• kikötők és veszteglőhelyek területén,
• folyókon, rianás esetén a Balatonon.
- Aki a jégen 1 m2-nél nagyobb léket vág (pl. a halak oxigén-ellátását biztosítandó),
köteles a jégmentessé vált területet 1 m magasságban elhelyezett, legalább 10–10 cm
széles, piros-fehér csíkozású korláttal ellátni.1 m2-nél kisebb lék esetében a területet
legalább 50 m-ről jól felismerhető módon kell megjelölni, melyhez a vízparton található természetes anyagokat (pl. nád, száraz ágak) is fel lehet használni.

Néhány hasznos tanács
•

A fagyásban lévő jég a következőképpen terhelhető:
kb. 8 cm vastagságú jég → egy felnőtt
kb. 12 cm vastagságú jég → egy csoport
kb. 18 cm vastagságú jég → szánkók

• Soha ne menjenek egyedül a jégre, ne álljanak szorosan egymás mellé nagy csoportban, és lehetőleg folyamatosan mozogjanak, ne egy helyben ácsorogjanak!
• Ha gyanús ropogást, recsegést észlelnek, azonnal hasra kell feküdni a jégre, hogy az minél nagyobb felületen legyen terhelve, és meg kell próbálni a legközelebbi biztos pontot (partot, stéget) hason csúszva elérni.
Beszakadás esetén igyekezni kell a jég szélében megkapaszkodni, és lábbal a legközelebbi biztos pont
felé lökni magunkat, közben pedig segítséget kérni. A megkapaszkodás, illetve a part felé igyekvés során kerülni kell a felesleges mozdulatokat, hogy a ruházatban keletkezett szigetelő légréteg ne tudjon
távozni. Partot érés után azonnal meleg helyre kell menni, meg kell szárítkozni, és forró, meleg italt kell
fogyasztani (kerülni kell a kávét és az alkoholt).
• Ne kezdjenek felelőtlenül mások mentésébe, mert ez csak tetézheti a bajt! Életüket kockáztathatják, illetve további beszakadások keletkezhetnek. Hívjanak segítséget! A mentést végzőt kötelekkel,
illetve társakkal biztosítsák! Ha más eszköz nincs, egy hosszú, de erős ágat, ruhadarabot nyújtsanak a
jégbeszakadtnak. Ha többen vannak, egymás lábát fogva - mint egy hason fekvő lánc - segíthetnek. A
mentést követően azonnal hívjanak mentőt!
A jégen tartózkodás közös felelősség legyen mindannyiunk számára, hogy megelőzzük a baleseteket!
A segélyhívás (112, 104, 105, 107) emberéletet menthet!

ELKÉSZÜLT A CSONGRÁD MEGYEI RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLYÁNAK
ÚJ FALINAPTÁRA
A CSMRFK Bűnmegelőzési Osztálya az előző esztendők hagyományait követve a 2017-es évre is elkészítette megelőzési témájú falinaptárát. A naptáron a 2016 őszén meghirdetett „Biztonságban a családom”
rajzverseny győztes alkotásai közül látható három, melyek jól szimbolizálják, hogy az alsó osztályos tanulók
mit gondolnak a közlekedés-,
vagyon- és személybiztonságról,
illetve a család szerepéről.
A kiadványon kiemelten van feltüntetve a 112-es központi segélyhívó telefonszám, továbbá
megtalálhatók rajta olyan elektronikus elérhetőségek, amelyek
további hasznos információkhoz
segíthetik a lakosságot. A minél
szélesebb kört érintő tájékoztatás azért is nagyon fontos, mert
bár valamennyi veszélyhelyzetre
képtelenség felkészülni, az áldozattá válás kockázata csökkenthető megfelelő odaﬁgyeléssel,
bizonyos óvintézkedések megtételével. Emellett hangsúlyozni
kell, hogy a társadalom szolidáris az áldozatokkal, és széleskörű
szakmai összefogás segíti a bűncselekmény vagy tulajdon elleni
szabálysértés miatt krízishelyzetbe kerülőket.
A Bűnmegelőzési Osztály a rendőrkapitányságok bevonásával főként rendezvényeken, előadások
alkalmával, külterületi járőrszolgálatok során terjeszti ezen bűnmegelőzési kiadványát. A naptár letölthető lesz a www.bulisbiztonsag.hu
honlapról is.

Mindenkinek boldog, békés és biztonságos új esztendőt kíván a
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya!
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