
FIGYELEM
A jégen mindenki saját felelõsségére tartózkodhat!

Jégen tartózkodás szabályai

A jégen tartózkodás komoly veszélyeket rejt, ezért fogadjuk meg a következõket:

A hirtelen hõmérsékletváltozások, illetve a tartósan enyhe idõjárás nagymértékben 
megváltoztathatja a jégtakaró tulajdonságait, ezáltal az veszélyessé, kiismerhetetlenné 
válhat.
A szabadvizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha a jég kellõ szilárdságú, nem 
olvadt, nem mozog.

A fagyásban lévõ jég a következõképpen terhelhetõ:
- kb. 8 cm vastagságú jég         → egy felnõtt
- kb. 12 cm vastagságú jég → egy csoport 
- kb. 18 cm vastagságú jég → szánkók, fakutyák

Tilos a szabadvizek jegén tartózkodni: 
- éjszaka, korlátozott látási viszonyok között,
- jármûvel, a biztonságos munkavégzés kivételével,
- kikötõk és veszteglõhelyek területén,
- folyókon, és azok mellékágain.

Aki a jégen léket vág, vagy jégkitermelést folytat, köteles a jégmentessé vált területet távolról 
felismerhetõ módon megjelölni, illetve körülhatárolni. A jégmentessé vált területet 1 m 
magasságban, legalább 10 cm széles piros-fehér csíkozású korláttal kell ellátni. 

Ha gyanús ropogást, recsegést hall, azonnal feküdjön minél nagyobb testfelülettel a jégre és 
próbálja meg a legközelebbi biztos pontot hason csúszva elérni. Beszakadás esetén a 
felesleges mozdulatokat – félve a kihûléstõl – kerülj. Igyekezzen a lábával a part felé elõrelökni 
magát, illetve segítséget kérni. Ha partot ér, azonnal menjen meleg helyre, szárítkozzon meg, 
testét törölje szárazra, igyon forró, meleg italt. Kávé, alkohol fogyasztása tilos!

Hasznos tanácsok:
•  Ne menjünk mélyvizû területek feletti jégre, mert fokozottan veszélyes.
•  A parttól ne távolodjunk el.
•  Soha ne tartózkodjunk egyedül a jégen.
•  Legyen nálunk feltöltött mobil telefon. 
•  Jégbeszakadás esetén elõször mindenképpen a tûzoltóságot értesítsük.
•  Soha ne aludjunk el a jégfelületen. 
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A jégen tartózkodást a szabad vízen való tartózkodás alapvetõ szabályairól szóló 46/2001.(XII.27.) BM. rendelet szabályozza. 
A szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi II. törvény 202. § 
(1) bekezdése alapján aki a szabad vizek jegén való tartózkodás szabályait megszegi, szabálysértést követ el, mely akár 
helyszíni bírsággal is sújtható.
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