
 

 

 

 

 

 

 

 

BESZÁMOLÓ 

A BALATONAKALI KÖZSÉGI STRANDON VÉGZETT 

2021. ÉVI VÍZIMENTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL 
 

 

Tisztelt Koncz Imre Polgármester Úr! 

 

 

A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Balatonakali 

Önkormányzat között a Balatonakali Önkormányzati strandhoz kapcsolódóan 2021. április 23-án 

létrejött strandi medervizsgálati és 2021. április 26-án létrejött strandi vízimentéssel kapcsolatos 

megbízási szerződések értelmében az alábbiakról tudok beszámolni. 

A 2021. évi strandi szezon előtti fürdőterület átvizsgálása: 

2021. május 28-án Egyesületünk elvégezte a Balatonakali Önkormányzati strand fürdőterületének 

szakszerű - apró szemű lánccal és ultrahangos szonárkészülékkel történő - medervizsgálatát, melyről 

a korábbi évekhez hasonlóan idén is jegyzőkönyvet állított ki, amit megküldött az Önkormányzat 

részére. 

A 2021. évi strandi szezon(ok)ban eltöltött naptári és szolgálati napok száma: 

Előszezon: 2021.06.11.-2021.06.30. (08:00-18:00) 1 fő vízimentő, 

Főszezon: 2021.07.01.-2021.08.20. (08:00-19:00) 2 fő vízimentő, 

Utószezon: 2021.08.21.-2021.08.29. (08:00-18:00) 1fő vízimentő. 

80 naptári nap alatt 131 szolgálati napon láttunk el az Önök strandján vízimentési feladatokat, 

összesen 19 strandi vízimentő kollégánk közreműködésével. 

A mentési feladatok rövid összefoglalása: 

A fent említett teljes időszak alatt 52 alkalommal láttunk el könnyű sérültet. 2 alkalommal volt 

szükség magasabb szintű ellátásra (darázscsípés, vállsérülés), melyeknél az Országos Mentőszolgálat 

beavatkozására is szükség volt. Az egyik esetnél (vállsérülés) a révfülöpi sürgősségi mentőhajónk is 

a helyszínre vonult.  

2021. július 18-án a Balatonakali községi strandon szolgálatot teljesítő strandi vízimentő kollégánk 

rádión jelezte a Mentésirányítási Központunk felé, hogy egy sodródó vízibiciklin 3 személy bajba 

került. A vízibiciklin tartózkodó egyik személy megijedt attól, hogy túl messzire sodródnak a parttól, 

ezért vízbe ugrott. A másik két személy, hogy segítsenek társuknak visszajutni a vízibiciklire, szintén 

vízbe ugrott. A két személy közül az egyikük elmerült, a másikuknak a strandi vízimentőnk segített 

a vízimentő katamaránnal partra jutni. A harmadik személynek sikerült visszamásznia a vízibiciklire, 

de az erős szélben az tovább sodródott a déli part felé. A riasztást követően a Révfülöpön állomásozó 

Alfa sürgősségi mentőhajónk azonnal a helyszínre vonult és megtalálta az elsodródott vízibicklit és 
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a rajta tartózkodó személyt. A bajbajutottat átvettük a mentőhajó fedélzetére, akit a hajón szolgálatot 

teljesítő mentőtiszt azonnal megvizsgált. Ezzel egyidőben a vízibiciklit a megtalálás helyszínén 

lehorgonyoztuk, majd a bajbajutott személyt a partra szállítottuk és megkezdtük az elmerült személy 

felkutatását. A keresésbe bekapcsolódott a Fecske mentőhajónk és a Rupert sürgősségi mentőhajónk 

is, melyek szonárkészülékkel felszerelt egységeink. A keresést nehezítette az egyre erősödő szél. Az 

órákon át tartó kutatás sikeres volt, az eltűnt személyt sötétedés után találtuk meg a mederfenéken, 

akit mentőbúvárunk a felszínre hozott. 

Prevenciós programok a strandon: 

Június 17-én a Balatonakaliban táborozó nagykőrösi Arany János Református Gimnázium, 

Technikum és Kollégium rendészeti tagozat 10. és 11. évfolyamos tanulóinak (43 fő) tartottunk 

prevenciós előadást a strandon, amit a diákok nagyon élveztek és aktívan részt vettek a programban.  

Ezen kívül a nyári szezon alatt 4 alkalommal tartottunk a CIG Pannónia Biztosító támogatásával 

lebonyolított interaktív roadshow-kat, játékos vetélkedőkkel, beszélgetésekkel, eszközbemutatókkal. 

A roadshow-król a VMSZ és a CIG Pannónia Biztosító weboldalán megjelent cikkek az alábbi 

linkeken elérhetőek: 

- https://vizimentok.hu/hu/hirek2/biztonsagban-a-balatonon-1537.html 

- https://www.cigpannonia.hu/rolunk/hirek-reszletes/2021/08/02/cig-balatoni-roadshow-a-

v%C3%ADziment%C5%91k-szakszolg%C3%A1lat%C3%A1val 

Néhány kép a Balatonakali roadshowk-ról: 
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A programok megszervezésében idén is nagy segítségünkre volt Kovács Ágnes (strandgondnok). A 

prevenciós előadásokért és programokért felelős kollégánk beszámolója alapján azt mondhatjuk, 

hogy a Balatonakali strand gondnokával volt a legjobb, legrugalmasabb a közös munka, így minden 

feltétel biztosítva volt ahhoz, hogy az előadások és bemutatók remekül sikerülhettek.  

Pár szóban a vízimentők és az Önkormányzat közötti együttműködésről: 

A Balatonakali Önkormányzattal hosszú évek óta sikeres az együttműködésünk. Az Önkormányzat 

nyitott és segítőkész hozzáállása nagyban megkönnyíti Egyesületünk munkáját. Strandi 

vízimentőink, területi vezetőink és a Balatonakali Községi Strand strandgondnoka között idén is 

kiváló és zökkenőmentes volt a kommunikáció, az esetlegesen felmerülő problémákat minden 

esetben közösen és gyorsan megoldottuk.  

Köszönjük, hogy az idei szezonban is együtt dolgozhattunk és bízunk abban, hogy ez 2022-ben sem 

lesz másként! 

 

Balatonfüred, 2021. szeptember 15. 

 

Tisztelettel: 

 

 

 

Tóth Péter 

          elnökségi tag 

 


