
„VÍZEN IS AZ ÉLETÉ AZ ELŐNY”

A  vízi  balesetek  és  vízbefulladások  megelőzésének  hatékonyabbá  tétele  érdekében  propaganda 
szóróanyag.
Az  elmúlt  években  több  százan  kerültek  életveszélyes  helyzetbe  azért,  mert  nem ismerték,  vagy 
figyelmen kívül hagyták a vízi közlekedés írott és íratlan szabályait.

A bajbajutottak több mint felét a rendőrök, a többieket pedig a társadalmi szervezetek, vízi mentő 
egyesületek,  vízi  sportegyesületek,  hajósok,  horgászok  és  más  segítőkész  állampolgárok 
megmentették. Ennek ellenére sajnos minden évben akadnak olyanok, akik számára későn érkezett a  
segítség.
Kiadványunkkal  a  vízi  közlekedés  legfontosabb  szabályainak  megismeréséhez  és  ezáltal  a  vízi 
balesetek megelőzéséhez kívánunk segítséget nyújtani.

„VÍZI-KRESSZ”

57/2011. (XI. 22.) NFM. rendelet „HAJÓZÁSI SZABÁLYZAT”

Amennyiben a vízijármű testhossza a 6,2 métert, motorteljesítménye a 4 kW-ot, (motorcsónak) vagy 
névleges vitorlafelülete a 10 m² (vitorlás csónak) meghaladja, az csak vezetői engedéllyel vezethető.
A csónakot  az  vezetheti,  aki:  14.  életévét  betöltötte,  úszni  tud,  a  vezetésben  kellő  gyakorlattal  
rendelkezik, ismeri a vízi közlekedési szabályokat és az adott vízterület sajátosságait.

Ha több személy tartózkodik a csónakban, indulás előtt 16 éven felüli vezetőt kell kijelölni. 

A vezető felelős a vízi járműben tartózkodó személyek és a vízi jármű biztonságáért, a vízi közlekedés  
szabályainak megtartásáért.

FONTOS: a csónakban tartózkodó, úszni nem tudó és a 16 éven aluli  személyek kötelesek mentő  
mellényt viselni!

A kajakokra, kenukra mind menetszabályok mind felszerelések tekintetében a csónakokra vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni, ezek nem sporteszközök!

Sportegyesület  14  éven  aluli  sportolója  csónakot,  illetve  géperő  nélküli  vízi  sporteszközt  csak  a 
sportegyesület  edzőjének  irányítása  és  felügyelete  továbbá  mentőeszköz  és  mentőmotoros,  vagy 



kísérőmotoros biztosítása mellett vezethet, de csak akkor, ha úszni tud és ismeri a vízi közlekedés 
szabályait. 

A csónakok és a vízi sporteszközök közlekedési szabályai:

T I L O S :
- menetben lévő nagyhajó útját 1000 méternél, gyorsjáratú (hordszárnyas, légpárnás,  stb.) - két 

sárga villanó fényt használó - hajó útját 1500 méteren belül keresztezni, ha a hajóút méretei 
megengedik, oldalról 30 m-nél, hátulról 60 m-nél kisebb távolságra megközelíteni,

- vízi jármű vezetése előtt és alatt szeszesitalt fogyasztani,
- a vízi járművet túlterhelni,
- a menetben lévő csónakban állva tartózkodni (kivéve csáklyázás és védlizés),
- a vezető engedélye nélkül azt fürdés céljából elhagyni,
- kikötött úszó létesítmények (kikötőponton, hajó, stb.) és a part közötti vízterületen 

tartózkodni, közlekedni,
- közlekedni vízi sporteszközzel éjszaka, továbbá korlátozott látási viszonyok között, ha a 

látótávolság 1000 méter alá csökkent. 
- a Balatonon, a Velencei-tavon és a Fertő-tavon belsőégésű motorral meghajtott kishajókat, 

csónakokat és vízi sporteszközöket üzemeltetni,

F I G Y E L J E N :
- a csónak vezetője beszállás előtt köteles tisztázni, hogy utasai tudnak-e úszni és a szükséges  

              mentőfelszerelésekről kell gondoskodnia,
- csónakkal, vízi sporteszközzel a fürdőzőket legalább 5 méter távolságban és úgy kell 

kikerülni, hogy azok a csónak és a közelebbi part között maradjanak. A csónakot elhagyó 
fürdőzőt a csónakkal mindaddig követni kell, amíg az nincs teljes biztonságban.,

- a hajózási hatóság által kijelölt pályán kívül közlekedő motoros vízi sporteszközt csak 
képesítéssel rendelkezők vezethetnek,

- a Balatonon csónakok – az engedélyezett vízi rendezvényen, oktatáson, edzéseken, 
versenyeken résztvevőket kivéve – a parttól számított 1,5 km széles vízterületen 
közlekedhetnek, 

- motoros vízi sporteszközzel minden hajó útjából ki kell térni.

CsCsóónak knak kööteleztelezőő felszerelfelszereléésese

mentmentőőmellmelléény ny -- a csa csóónakban tartnakban tartóózkodzkodóó kiskorkiskorúúak ak éés s 
úúszni nem tudszni nem tudóó felnfelnőőttek egyttek együüttes szttes száámmáának megfelelnak megfelelőően, en, 
de legalde legaláább 1 dbbb 1 db. 16 éven aluli, illetve úszni nem tudó azt  
viselni köteles

a csa csóónaknakban tartban tartóózkodzkodóó szemszeméélyek szlyek száámmáának nak éés a css a csóónak nak 
hajthajtáássáánaknak megfelelmegfelelőő evezevezőő,, de legalde legaláább 1 db,bb 1 db,

8A, 34B olt8A, 34B oltáásteljessteljesíítmtméénnyel rendelkeznnyel rendelkezőő ttűűzoltzoltóó
kkéészszüülléék, amennyiben a csk, amennyiben a csóónakban tnakban tűűzz-- éés s 
robbanrobbanáásveszsveszéélyes anyagot szlyes anyagot száállllíítanaktanak,,

elektromos elektromos fehfehéér fr féénynyűű jelzjelzőőlláámpa,mpa,

a csa csóónak nak üüzemben tartzemben tartóójjáának nevnak nevéét t éés lakcs lakcíímméét t 
(telephely(telephelyéét) tartalmazt) tartalmazóó ttáábla, amelyet a csbla, amelyet a csóónaktesten jnaktesten jóól l 
llááthatthatóó helyen, tarthelyen, tartóósan rsan röögzgzíítve kell elhelyeznitve kell elhelyezni,,

legallegaláább bb 11 liter liter űűrmrméértrtéékkűű kkéézi vzi víízmzmeerrőő eszkeszkööz (z (szapolyszapoly),),

kikkikööttéésre sre éés horgonyzs horgonyzáásra alkasra alkallmas, minimmas, minimáálisan 10 lisan 10 
mmééter hosszter hosszúússáággúú éés megfelels megfelelőő áállapotllapotúú lláánc vagy knc vagy kööttééll,,

A csA csóónak tnak töömegmegéének legalnek legaláább 5%bb 5%--áával egyenlval egyenlőő ttöömegmegűű
horgonyhorgony



A szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályai

- 46/2001.(XII.27.) BM. Rendelet,
- Fürdésnek  minősül  az  olyan  úszóeszköz  (játékcsónak,  vízibicikli,  banánhajó,  felfújható 

eszközök stb.) vízen történő használata is, amely a vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. 
törvény szerint nem tekinthető csónaknak vagy vízi sporteszköznek, továbbá amelynek nem 
kell rendelkeznie a hajózási hatóság által kiadott hajóokmánnyal vagy a vízi sporteszközökre 
előírt típusjóváhagyással.

- Nem minősül fürdésnek a gépi berendezéssel vagy más módon meghajtott vízi sporteszköz 
használata.

- Fürdőzők közelében úszóeszközöket használni csak úgy szabad, hogy azok a fürdőzőket ne 
veszélyeztessék.

- Tilos fürdeni:
hajóútban;
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  vízirobogó (jet  ski),  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  vízfelület  megvilágított,  és 
legfeljebb a mély víz határáig;
ahol azt tiltó tábla jelzi.

Hat  éven  aluli,  továbbá  úszni  nem  tudó  12  éven  aluli  gyermek  csak  felnőtt  közvetlen 
felügyelete mellett fürödhet a szabad vizekben.
Gyermek  és  ifjúsági  csoportok  esetén  a  csoport  vezetőjének  a  fürdőzők  létszámának 
megfelelő számú, úszni tudó és vízi mentésben jártas felnőtt személyekből figyelő és mentő 
őrséget kell állítania.


