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Tisza-tavi turisztikai idény
- Fürdőzés szabályai
- Adatvédelem
- Ne hagyjon értéket a kocsiban!
- Figyelemfelhívás!

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság ajánlásaival kívánja
felhívni a figyelmet a fürdőzés szabályaira.
A víz jó barát, de adott esetben a meggondolatlan ember számára végzetes ellenséggé
válhat. Szabadvizek mentén a legbiztonságosabb a kijelölt fürdőhelyen történő
fürdőzés. Ezeket a helyeket szakemberek választják és jelölik ki. Itt vannak meg a
feltételek, amelyek lehetővé teszik – szükség esetén – a gyors mentést. Azonban
ezeken a helyeken is ügyelni kell, hogy csak a fürdőhelyet kijelölő bóják között történjen
a fürdőzés.
Tilos fürdeni:
- hajóútban,
- a hajóutat és hajózási akadályt jelző bóják, nagyhajók, úszó munkagépek és
fürdés célját nem szolgáló úszóművek 100 méteres körzetében, vízlépcsők és vízi
munkák 300 méteres, hidak, vízkivételi művek, egyéb vízi műtárgyak, komp- és
révátkelőhelyek 100 méteres körzetében,
- kikötők, veszteglő- és rakodóhelyek, kijelölt zárt vízisí és vízi robogó (jet-ski)
pályák, valamint egyéb motoros vízi sporteszköz közlekedésére szolgáló pályák,
hajóállomások területén,
- egészségre ártalmas vizekben,
- a kijelölt fürdőhelyek kivételével a határvizekben és a városok belterületén lévő
szabad vizekben,
- vízi jármű kísérete nélkül a Balaton Somogy megyéhez tartozó területén, a parttól
1000 méternél, Veszprém és Zala megyéhez tartozó területén a parttól 500 méternél
nagyobb távolságra, valamint a Tisza-tó területén a parttól 500 méternél nagyobb
távolságra;
- éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, kivéve, ha a vízterület
megvilágított, és legfeljebb a mélyvíz határáig,
- ahol azt tiltó tábla jelzi.
Néhány jó tanács:
Ne fürödjön teli gyomorral!
Soha ne ugorjon felhevült testtel a vízbe!
Figyeljen a víz alatti akadályokra!
Soha ne ússzon egyedül, társnak lehetőleg felnőttet válasszon!
Ne ússzon és ne bukjon a víz alá ugrálásra kijelölt területen!
Figyelje a strand területét jelző bójákat!
Ne fürödjön alkoholos állapotban!
Ha nem tud úszni, ne használjon gumimatracot!
Ismeretlen helyen soha ne ugorjon a vízbe!
Hat éven aluli, továbbá úszni nem tudó 12 éven aluli gyermek csak felnőtt közvetlen
felügyelete mellett fürödhet a szabad vizekben. Az úszni nem tudó gyermekeknek
mindenféleképp, de a jól úszóknak is célszerű a mentőmellény vagy mentő-gallér
használata. A karúszó nem nyújt megfelelő biztonságot!

Adatvédelem
Az internethasználat egyik legfőbb veszélye, hogy az ott elérhető adatainkat jogosulatlanul
megszerezhetik, továbbíthatják, manipulálhatják, azokat személyiséglopás, akár (pl.
internetes bankművelet vagy vásárlás kapcsán) csalás vagy más bűncselekmény
elkövetése céljából használhatják fel.
A közösségi média használatának veszélyei:
A közösségi oldalak használata is hordozhat a felhasználóra nézve veszélyeket
vírustámadás, adatlopás vonatkozásában. A legnépszerűbb közösségi oldalon, a
Facebook-on pl. a Like gomb használatával felhasználói szokásaink, netes
viselkedésünk követhetővé válhatnak.
Adatvadászok telefonszámunk, személyes adataink megadását a
legváltozatosabb, akár ártatlannak tűnő módokon próbálják meg elérni – így az is
előfordulhat, hogy egy nyereményjáték látszatát keltő felületen valójában emelt
díjas sms-ek küldésére-fogadására regisztrálunk.

Megfontolandó tanácsok
Teremtsen biztonságos környezetet!
Rendszeresen telepítse számítógépén és mobileszközein az operációs rendszer és a
felhasználói programok frissítéseit! Telepítsen vírusirtó programot és rendszeresen
frissítse azt! Ismeretlen eredetű szoftvereket ne telepítsen!
Legyen tudatos internethasználat közben!
Csak ismerős feladó által küldött e-mail mellékletét nyissa meg! Soha ne adjon meg
jelszót, PIN kódot e-mailben küldött kérésre! Felhasználói nevet és jelszót csak
tanúsítvánnyal rendelkező (https előtag) oldalon adjon meg!
Fokozza adatai védelmét!
Ne adja meg senkinek felhasználói nevét és jelszavát! Közösségi oldalon ne legyen
nyilvános a profilja, a megosztásait, csak az ismerősei láthassák! A közösségi
oldalakon a megfelelő biztonsági beállításokkal előzze meg, hogy az Ön nevében
posztoljanak, illetve még gondatlanságból, figyelmetlenségből se tegyen közzé olyan
tartalmat, ami később bajt okozhat! Privát képeket, illetve csoportképeket az érintettek
megkérdezése nélkül ne tegyen közzé! Rendszeresen készítsen biztonsági másolatot
fontos adatairól!
Megfelelő viselkedés, megjelenés a közösségi térben!
Kerülje az érdektelen, vagy zavaró közléseket, megosztásokat! A hírfolyamot tisztítsa
meg a nem kívánt tartalmaktól, a játékkérésektől, eseményértesítésektől! Indokolt
kerülni a hozzátartozókkal, a munkáltatónkkal, illetve bárki mással kapcsolatos
bizalmas, nyilvánvalóan nem közérdekű kommunikációt, a rájuk vonatkozó adatok,
fényképek megosztását, az őket érintő tartalmakhoz való folyamatos hozzászólást.

Az online térben és a valóságban is ügyeljenek arra, kinek adják
meg személyes adataikat, vigyázzanak az okmányaikra,
bankkártyájukra, hogy mások ne tudjanak vele visszaélni!

Ne hagyjon értéket a kocsiban!

A nyugodt, felhőtlen kikapcsolódásuk érdekében kérjük, fogadják meg
tanácsainkat!
- Mindig zárja be a jármű ajtajait, az ablakokat húzza fel még akkor is, ha csak pár
percre száll ki az autóból!
- Ne hagyjon értéket a gépkocsiban, ugyanis az autó nem biztonságos tárolóeszköz!
- Üres táskát sem célszerű az utastérben hagyni, ugyanis elképzelhető, hogy a tolvaj
csak a távozást követően veszi észre, hogy nem zsákmányolt semmit, azonban a
gépkocsi feltörésével jelentős anyagi kárt okozott.
- Személyes okmányaikat, kézitáskájukat tartsák testközelben, hogy kívülről
illetéktelenek ne férhessenek hozzá!
- Lehetőség szerint parkoljanak őrzött helyen, vagy olyan helyen álljanak meg,
különösen az esti órákban, ahol jó a közvilágítás!
- Pihenni csak a kijelölt, az éjszakai órákban megfelelően kivilágított, forgalmas
pihenőkben álljanak meg!
- Semmiképp se hagyja az indítókulcsot a gépkocsiban!
- Járműből történő kipakoláskor se hagyja felügyelet nélkül az autóját!

Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává válik, azonnal
értesítse a rendőrséget a 112-es vagy 107-es segélyhívó
telefonszámokon!
Gépkocsifeltörés esetén fontos a helyszín eredeti állapotának
megőrzése!

