
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bár minden évben a nyarat várjuk, mégis amikor véget ér, kicsit megkönnyebbülünk, 

hogy nem kell már szenvednünk a kánikulától. Az ősz is sok öröm forrása, azonban 

másképp, visszafogottabban, szelídebben, mint a vakáció hónapjai. Az erdő az idő 

előrehaladtával egyre színpompásabbá válik, a hőmérséklet csökkenésével egyre 

kevésbé izzasztó a túrázás, a szabadban tartózkodás. A gombaszezon is kezdetét vette 

már és egyelőre nagyon ígéretesnek tűnik. Szinte minden érv a természetjárás mellett 

szól, kivéve azt az objektív körülményt, hogy kapitányságunk illetékességi területén a 

legfrekventáltabb erdőkben, erdőrészekben – a folyamatban lévő vadászatok miatt – 

szinte mindenütt erdőlátogatási korlátozás van érvényben. Erről szól hírlevelünk első 

témája. 
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A túracélpontok többféleképpen közelíthetők meg, gyalogosan, kerékpárral, ritkábban 

– vagy bizonyos határig – tömegközlekedéssel vagy autóval is. Ezt a „bizonyos határt” 

azonban sokan túllépik. Ennek lehetséges következményeit ismertetjük hírlevelünk 

második részében. 

 

Az idősek világnapjáról (október 1.) történő megemlékezésről egyik évben sem 

feledkezünk meg. Szerencsére a téma bűnügyi szempontú megközelítése évről-évre 

egyre kevesebb aktualitással szolgál, azaz a korosztály személy- és vagyonbiztonságát 

érintő támadások örvendetes módon csökkennek. Ennek ellenére visszatérően 

jelentkeznek olyan élethelyzetek, amikor aggódnunk kell értük. Esetenként a veszélyt 

azonban nem a bűnözés, hanem a maga a természet jelentheti számukra. Ezzel 

foglalkozunk szeptemberi számunk utolsó témájában. 

 

 

 

 

 

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. 

törvény preambuluma szerint valamennyi erdő három, egymástól elválaszthatatlan 

alapfunkcióval rendelkezik. Egyszerre tölt be környezeti, gazdasági és társadalmi 

szerepet. Ez utóbbi funkció az ország lakossága testi-lelki felüdülésének biztosításában 

nyilvánul meg. Ezt esetenként korlátozhatja az első két funkció valamelyikének az 

érvényesülése. 

 

A korábbi évekhez hasonlóan az ősz 

kezdetével idén is erdőlátogatási 

korlátozást vezettek be az erdészetek szerte 

az országban. A Veszprémi 

Rendőrkapitányság illetékességi területe 

tekintetében a Bakonyerdő Zrt. és a 

VERGA Zrt., továbbá a települési 

önkormányzatok honlapjairól lehet 

tájékozódni a korlátozások alá eső 

területekről és időtartamokról. 2018. 

szeptember 1-jétől október 15-ig naponta 

16.00 órától egészen másnap 9.00 óráig tilos 

az erdőkben való tartózkodás. Ez alól csak 

egyetlen népszerű célpont a Gulya-dombi 

Parkerdő jelent kivételt. A korlátozás 

számos szakaszon az Országos Kéktúra 

útvonalát is érinti. A túrázást, gombászást és más erdei tevékenységeket tehát úgy kell 

tervezni, hogy az a korlátozás alá nem eső hétórás időszakban kezdődjön és az érintett 

személy vagy személyek ezen belül el is hagyják az erdőt. A korlátozást az élet- és testi 

épség védelme, a nagyvadak vadászatából következő balesetveszély indokolja. 

 

 

 

 

 

 

1. Erdőlátogatási korlátozás van érvényben 
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A kirándulók sokat változtak, differenciálódtak az elmúlt évtizedekben. Míg korábban a 

túrabakancs és a hátizsák volt az alapfelszerelés, ma már elsősorban a gépkocsi az. Míg 

korábban a fizikai erőfeszítések domináltak, addig napjainkban már sokaknak a célpont 

gyors és kényelmes megközelítése az elsődleges. Ennek eredményeként számos autós 

turista hajt be mélyen az erdőbe, hogy a gyaloglást megspórolja. Egyes helyeken 

azonban az erdőgazdasági utakra történő behajtást tábla tiltja.  

 

 
 

A Bakonynána és Csőszpuszta között kanyargó murvás út bejáratánál a „mindkét 

irányból behajtani tilos” tábla van kihelyezve. A kék turistajelzésnek ez az út az 

alternatívája, amennyiben a Gaja-patak szurdokvölgyében lévő Római fürdőt akarjuk 

megközelíteni. Minden hétvégén vannak olyan autósok, akik a táblát figyelmen kívül 

hagyva hajtanak be az útra és ott parkolnak le. A zirci rendőrök közlekedésrendészeti 

ellenőrzéseik keretében rendszeresen szabnak ki közigazgatási bírságot ezeknek a 

gépjárműveknek üzembentartóival szemben.  

 

A Veszprémi Rendőrkapitányság kéri a kirándulókat, hogy az erdőgazdasági utak 

igénybevétele során is tartsák be a KRESZ szabályokat! 

 

A Római fürdőt felkeresni szándékozóknak célszerű Bakonynána, Jásd, esetleg Tés 

belterületén leparkolni és innen gyalogosan menni tovább. 

 

 

 

 

 

2. Tiszteljük a közlekedési jelzéseket az 
erdőben is! 
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Éppen egy évvel ezelőtt fogalmaztuk azt meg, hogy az, aki uralja az életét, nem függ 

különösebben másoktól, rendszeres segítségre nem szorul, és megbirkózik a nem 

rutinszerű feladatokkal is, azt nincs okunk különösebben félteni, még akkor sem, ha a 

betöltött éveinek száma már tiszteletet parancsoló. Elsődleges cél annak előmozdítása, 

hogy az idősek kiszolgáltatottságának kezdete – életkoruktól függetlenül – minél 

későbbre tolódjon ki. A megélt kor minél nagyobb hányadára legyen jellemző a 

minőségi élet, az aktivitás, az autonómia. Ez nem csak a bűncselekmények megelőzése, 

hanem az egyén boldogsága, jó közérzete szempontjából is fontos. Mindebből 

következően a természetjárás a nyugdíjasok többségének jó szívvel ajánlható, hiszen a 

fenti célok elérését hatékonyan szolgálhatja. 

 

 
 

Ezzel együtt nem hallgatható el, hogy az erdőben történő tartózkodásnak megvannak a 

maga kockázatai is, amelyek akár veszélyhelyzetet is előidézhetnek a kirándulók 

számára. 

 

Rosszul lett az erdőben 

 

A zirci rendőrök és segítőik megtalálták a Bakonyban bajba került turistákat. 

 

Egy gyalogtúrázó csoport kért segítséget a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 

Tevékenység-irányítási Központjától 2018. augusztus 19-én délután, mivel egyik társuk az 

Eplény és Hárskút közötti erdőrészben rosszul lett, így útjukat nem tudták tovább folytatni. 

 

A Zirci Rendőrőrs beosztottai a Bakony Önkéntes Műszaki Mentő Egyesület tagjaival és 

speciális járműveivel a bajba került turisták felkutatására indultak. Keresésükbe a Bakonyfly 

Mentő és Kutató Egyesület helikoptere is bekapcsolódott, melynek eredményeként nem sokkal 

18 óra után a területen átvezető, jelzett turistaösvény közelében egy sziklás területen 

megtalálták, majd a legközelebbi szilárd burkolatú útig vitték őket. 

  

Az egészségügyi ellátást követően a négy fős turistacsoport valamennyi tagját a zirci 

buszpályaudvarra szállították a rendőrök. 

3. Az idősek védelmében a világnap apropóján 
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Az adott napot a kánikula jellemezte, ami nagyobb megterhelés elé állítja a szervezetet. 

A sűrű erdők enyhet adó árnyai ugyan jelentősen mérsékelhetik a napsugárzás hatását, 

azonban a turistaösvények időként kibukkannak a fák közül, ilyenkor nincs, ami a 

hőséget csillapítaná. A megtett távolság, a hegységekre jellemző meredek emelkedők 

fokozhatják a terhelést, a túrázó folyadékszükségletét. Idült betegségekben szenvedők 

esetében ez túlvállalás vagy nem megfelelő felkészülés eredményeként akár rosszullétet 

is eredményezhet. Ilyenkor az adott személy társai is nehéz helyzetbe kerülnek, hiszen a 

bajbajutottat nem hagyhatják magára, azonban magukkal sem tudják vinni őt. Jó 

esetben van az adott helyen térerő és a bajbajutottak be tudják határolni pillanatnyi 

pozíciójukat a segélyhívás megtétele során. 

 

Bár a nyár immár véget ért, a csökkenő hőmérséklet, a rövidülő nappalok, az őszi és a 

téli időjárás jellemzői (pl. köd, eső, hó) nagyobb veszélyeket rejthetnek magukban, mint 

a hőség. Mindez nem jelenti azt, hogy idős hozzátartozóinkat el kellene tiltanunk az 

erdőbe járástól. Azt viszont igen, hogy korosztálytól függetlenül mindenkinek kellő 

alázattal kell közelednie a természethez, melyben a modern világunkat jellemző 

infrastruktúrától megfosztva egyik pillanatról a másikra védtelenné, kiszolgáltatottá 

válhatunk. 

 

A legfontosabb a természetjárásra való felkészülés. Az online és offline térképek mellett 

még nem kell száműzni a hagyományos, papíralapúakat sem. Ezek az idősek számára 

talán szerethetőbbek is, mint az okostelefonról megnyithatók. Nem célszerű azonban 

régi, esetleg több évtizeddel ezelőtt kiadott térképekkel útnak indulni, mivel az 

időközben bekövetkezett változások miatt azok már alkalmatlanok a tájékozódásra. Sok 

helyütt a jelzett turistautak nyomvonalát is áthelyezték vagy megszüntették. Különösen 

jellemző ez Pénzesgyőr környékén! 

 

Turistatérkép nem készült az ország 

minden tájegységéről. A HM Zrínyi 

Térképészeti és Kommunikációs 

Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 

1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 7-

9. szám alatti boltjában viszont kiváló 

minőségű 1:50000 és 1:25000 

méretarányú állami topográfiai térképek 

kaphatók, melyek az ország teljes 

területét lefedik. 

 

Esetenként nem csak turisták, hanem 

gombászok is eltévednek, pedig ők 

általában csak a megszokott 

„lelőhelyeiket” keresik fel. Az erdő 

azonban akár egyik évről a másikra is 

jelentősen átalakulhat. A fakitermelések 

alaposan megváltoztathatják egy-egy erdőrész arculatát, de a természet éves körforgása 

is nehezítheti a tájékozódást. Egészen más benyomást kelthet ugyanaz a terület a 

vegetációs időszakban, mint azon kívül, így nem biztos, hogy az emlékeink elegendőek 

lesznek a tájékozódáshoz. Az is előfordulhat, hogy a ritkábban taposott ösvények 

„eltűnnek”, azaz benövik az ágak, a fű, derékig érő csalán borítja el. Ilyen szakaszai még 

az Országos Kéktúra útvonalának is vannak. 
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Fontos, hogy ismeretlen vagy régen járt terepen memorizáljuk, esetleg a modern 

technika segítségével dokumentáljuk a már mögöttünk hagyott területet, ami egy 

esetleges úttévesztés esetén támpontot adhat a visszataláláshoz, eltévedés esetén pedig a 

keresést végzők munkáját segítheti. Az erdőben a tájékozódást segítő természetes és 

ember alkotta tereptárgyak lehetnek: 

 

 hegygerincek 

 völgyek 

 vízmosások 

 források 

 állóvizek (tavak, pangó 

tócsák) 

 folyóvizek (patakok, erek) 

 sziklák 

 várromok, 

épületmaradványok 

 szilárd burkolatú utak, 

murvás utak 

 jelzett turistautak 

 vasúti sínek 

 villanyvezetékek, mobil átjátszó tornyok 

 kerítések 

 magaslesek, kilátók 

 faházak, bódék, vadetetők 

 tanösvények tablói 

 egyéb táblák, fára kihelyezett hirdetmények 

 

Ezen objektumok egy része úgynevezett vonalas tereptárgy, amelyek előnye, hogy azok 

követhetők, de legalábbis lehet velük párhuzamosan haladni. Útelágazásoknál, 

kereszteződéseknél célszerű a szélesebbet választani, a benőtt ösvényről a kitaposottra 

rátérni, a burkolatlanról a szilárd burkolatúra, így előbb utóbb olyan helyre érkezünk, 

ahol másokkal is találkozhatunk, akiktől szükség esetén segítséget kaphatunk. 
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Vannak esetek, amikor bekövetkezett baleset, sérülés, rosszullét kizárja a nagyobb 

távolságok megtételét és a bajbajutott csak a külső segítségben bízhat. Ilyenkor 

kizárólag a keresők munkájának megkönnyítésére érdemes koncentrálni. Az addig 

megtett út jellemző tereptárgyait felidézve segíthetjük pozíciónk behatárolását. A 

visszaemlékezést megkönnyítheti, ha mentközben le is fotóztuk őket. Amennyiben 

rendelkezünk megfelelő navigációs készülékkel, sportórával, akkor annak „hely 

mentése” funkciója kiírhatja tartózkodási helyünk pontos GPS koordinátáit is. 

 

A segítségkéréshez térerőre is szükség van. Ma már viszonylag jó a lefedettség a 

természetben. Ennek ellenére fennáll az a lehetőség, hogy a telefonkapcsolat létesítéséhez 

helyet kell változtatni. A térerő hiánya általában a mélyebb völgyekre jellemző. A 

segélyhívást a 112-es hívószámon kezdeményezzük! A társak ezzel párhuzamosan 

hívhatják akár a hozzátartozókat is, esetleg SMS-t küldhetnek részükre. 

 

Napjainkban az eltévedtek, eltűntek 

felkutatásánál – akárcsak a filmekben – a 

helikoptert is gyakran „bevetik”. Ezért fontos, 

hogy a lehetőségeinkhez mérten olyan területre 

húzódjunk (magaslat, tisztás), ahol a levegőből 

észlelhetővé válunk. Célszerű az optikai ingert 

megnövelni a nálunk lévő, illetőleg a helyben 

található tárgyakkal (pl. hátizsák tartalmának, 

ruháknak a szétterítése, kövek, ágak 

összegyűjtése, abból jelek formázása stb.), 

illetőleg mozgással. 

 

Egész napos, vagy hosszabb kirándulásra 

kockázatos egyedül nekivágni. Csoportos 

természetjárás esetén, fontos hogy ne csak a 

túravezető tudjon a terepen tájékozódni, 

hanem egy alapszintet minden résztvevő 

tudása, jártassága elérjen. Ellenkező esetben, 

ha a vezetőt valamilyen baj éri, akkor a többiek 

is kiszolgáltatottá válnak, nem lesznek képesek 

segítséget nyújtani neki, és ők maguk sem 

tudnak majd szabadulni a helyzetből. 

 

A fenti témában előadás, terepgyakorlat iránti 

igényt az orsosk@veszprem.police.hu e-mail 

címen lehet bejelenteni. 

 

 

 
Információkéréssel forduljon hozzánk bizalommal! 

 

Veszprémi Rendőrkapitányság 
8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. 

Tel: 06-88/428-022 
E-mail: ipsitsc@veszprem.police.hu 

 

A kiadásért felel: dr. Ipsits Csaba r. ezredes rendőrkapitány 
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