
Kivonat a hajózási szabályzatból evezősök, vízi sportolók részére 

 

Az alábbi dokumentum tartalma mindössze egy általam készült kivonat azon hajózási szabályokból, 

amelyek az evezős csónakokra, vízi sporteszközökre érvényesek. Azok számára gyűjtöttem össze, akiknek 

nincs kedvük a teljes hajózási szabályzatot végig olvasni, de tisztában szeretnének lenni a vízi közlekedés 

vízitúrázók számára fontos szabályaival, ami a kajak/kenu túrák esetén felmerülhet.  

 

A teljes hajózási szabályzatot itt ajánlott elolvasni: 

https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=a1100057.nfm&targetdate=&printTitle=57/2011.+%28XI.+22.%29+NF

M+rendelet 

 

3.03 cikk - Csónak, vízi sporteszköz és kishajó közlekedése 

1. Csónakkal, vízi sporteszközzel és kishajóval a parttól vagy kikötőhelyről elindulni és menetirányt 

változtatni akkor szabad, ha az a víziközlekedés más résztvevőit nem zavarja és vízben tartózkodó személyt 

nem veszélyeztet. 

2. Csónak vagy vízi sporteszköz más hajóval történő találkozás, keresztezés és előzés esetében a kishajóra 

vonatkozó szabályokat alkalmazza.  

3. Ha azonos hajtású kishajók vagy csónakok vagy vízi sporteszközök (a vitorlával haladók kivételével) 

egymás útvonalát keresztezik, a jobbról érkezőnek van elsőbbsége. 

4. A gépi erővel hajtott kishajó, csónak és vízi sporteszköz, valamint a nem gépi erővel és nem vitorlával 

hajtott csónak és vízi sporteszköz találkozáskor és keresztezéskor köteles a vitorlával haladó kishajó, csónak 

és vízi sporteszköz útjából kitérni. 

5. A gépi erővel hajtott kishajó, csónak és vízi sporteszköz találkozáskor és keresztezéskor köteles kitérni a 

nem gépi erővel és nem vitorlával hajtott csónak és vízi sporteszköz útjából és - feltéve, hogy a víz 

szélessége és mélysége ezt lehetővé teszi - legalább 30 m távolságot tartani attól. 

6. A gépi erővel hajtott kishajók, csónakok és motoros vízi sporteszközök találkozásukkor jobbra kell 

tartaniuk és a bal oldaluk felől kell egymást elkerülniük. 

7. A vitorlával haladó csónak és vízi sporteszköz a találkozási és keresztezési szabályok alkalmazásában 

vitorlás kishajónak minősül. Ezekre az I. rész 6.03-bis cikkében foglaltakat kell alkalmazni. 

8. Csónakkal (kivéve a hajó csónakját), kishajóval (kivéve a hajó kisgéphajóját), továbbá vízi sporteszközzel 

a) a menetben lévő nagyhajó útvonalát a nagyhajó haladási irányában 1000 méternél kisebb távolságon 

belül keresztezni, 

b) a menetben lévő, két gyors, percenként 100-120-szor felvillanó sárga villogó fényt viselő gyorsjáratú 

hajó útvonalát a gyorsjáratú hajó haladási irányában 1500 méternél kisebb távolságon belül keresztezni, és 

c) az a) és b) pontban meghatározott, menetben lévő hajókat hátulról 60 m-nél, továbbá oldalról - feltéve, 

hogy a víziút méretei ezt lehetővé teszik – 30 m-nél kisebb távolságra megközelíteni tilos. 



9. Kikötött úszólétesítmény és a part közötti vízterületen, a kötelek, támdorongok, kikötői eszközök, az 

alacsonyvezetésű köteles komp kifeszített kötele alatt közlekedni, és a kötelet mindkét irányból az attól 

mért 50 méternél kisebb távolságra megközelíteni tilos. 

10. Vízben tartózkodó személyt - a mentés esetét kivéve - a) a vitorlával haladó kishajóval, csónakkal és vízi 

sporteszközzel, valamint a nem vitorlával és nem gépi erővel haladó csónakkal legalább 10 m, 

b)11 Módosította: 42/2013. (VII. 19.) NFM rendelet 6. § c). gépi erővel hajtott kishajóval, csónakkal, vízi 

sporteszközzel, valamint a nem vitorlával és nem gépi erővel haladó vízi sporteszközzel legkevesebb 30 m 

távolságban úgy kell kikerülni, hogy az a vízijármű és a közelebbi part vagy az őt kísérő vízijármű között 

maradjon. A vízben tartózkodót a vízijármű közeledésére - szükség esetén - kiáltással is figyelmeztetni kell 

és a vízijármű sebességét olyan mértékre kell csökkenteni, hogy az ne okozzon hullámzást a vízben 

tartózkodó közelében. 

11. Ha a 10. bekezdésben előírt megközelítési szabály betartása a vízterület méretei miatt nem lehetséges, 

akkor a vízben tartózkodó körüli 30 m sugarú kör területén legfeljebb 5 km/h sebességgel szabad elhaladni 

a vízben tartózkodó zavarása nélkül. 

12. Vízisízés, vízi sport - és fürdőeszköz használata, valamint ejtőernyő vontatása éjszaka, valamint 

korlátozott látási viszonyok között tilos. 

 

4.07 cikk - A csónak és a vízi sporteszköz használata 

1. A menetben levő csónakban tartózkodóknak - a csóváló evezést (védlizés) vagy csáklyázást vagy más 

munkát végző személy kivételével - tilos állni. 

2. A csónak vezetője a beszállás előtt köteles tisztázni, hogy a csónakban helyet foglaló személyek tudnak-e 

úszni és azok nyilatkozata, továbbá az e Szabályzat rendelkezései alapján a mentőfelszerelés 

elhelyezéséről, továbbá alkalmazásra való készenlétéről köteles gondoskodni. 

3. Vízen levő (közlekedő vagy veszteglő) csónakban tartózkodó úszni nem tudó, valamint 14 évnél fiatalabb 

személy, továbbá vízi sporteszközön közlekedő minden személy köteles mentőmellényt viselni. 

4. A sportegyesület edzője, illetve az ifjúsági társadalmi szervezet csapatvezetője felel a felügyelete alatt 

csónakot vagy vízi sporteszközt vezető és képesítéssel nem rendelkező kiskorú sportoló közlekedésben 

tanúsított magatartásáért, továbbá az e Szabályzatban előírtak megtartásáért. 

5. Csónak vagy vízi sporteszköz vezetését az e Szabályzat egyéb rendelkezéseinek megtartásával csak 

partközelben, hajóúton kívül, kikötőben az üzemeltető által kijelölt részen, motoros vízi sporteszköz 

vezetését a hajózási hatóság által engedélyezett zárt vízi sportpályán szabad oktatni ésgyakorolni. 

 

4.10 cikk - Közlekedés fürdésre kijelölt vízterületen, illetve búvármunkák térségében 

1. Fürdésre kijelölt vízterületen vízijárművel közlekedni a 2. bekezdésben foglaltak kivételével tilos. 

2. Fürdésre kijelölt vízterületen vízijármű akkor közlekedhet, ha a telephelye (engedélyezett kikötőhelye) 

erre a vízterületre esik vagy ha ezen a területen engedéllyel vízi munkát végez. Ilyen esetben a vízijármű a 

legkisebb biztonságos sebességgel, a legrövidebb idő alatt köteles a vízterületen áthaladni. 

 

 



6.01 cikk - Csónakra vonatkozó közlekedési szabályok 

Azonos hajtású csónakok - kivéve a vitorlával haladó csónakokat - találkozásakor a völgymenetben haladó 

csónak köteles a hegymenetben haladó számára a partközeli elhaladást biztosítani. Ha az egymás melletti 

biztonságos elhaladás csak az egyik csónak menetirányának változtatásával lehetséges, a hegymenetben 

haladó csónak köteles kitérni. 

 

KÖTELEZŐ FELSZERELÉSEK 

I. Csónak kötelező felszerelése 

1. Csónak az alábbi alapfelszereléssel közlekedhet: 

a) mentőmellény - a csónakban tartózkodó 16. életévüket be nem töltött személyek és úszni nem tudó 

felnőttek együttes számának megfelelően, de legalább 1 db, 

b) evező - a csónakban tartózkodó személyek számának és a csónak hajtásának megfelelően, de legalább 1 

db, 

c) horgony - 1 db, a csónak horgony nélküli tömegének legalább 5%-ával egyenlő tömegű horgony (a 

horgony a mederhez történő ideiglenes rögzítésre alkalmas, más számára veszélytelen kialakítású 

eszközzel, tárggyal helyettesíthető), 

d) kikötésre és horgonyzásra alkalmas és megfelelő állapotú kötél vagy lánc - legalább 10 fm, 

e) legalább 1 liter űrméretű vízmerő eszköz - 1 db, 

f) egy elektromos üzemű, szokásos erősségű, fehér fényű, szükség szerinti irányba fordítható fényforrás, 

amivel a csónakos a közeledő vízijárműnek jelezni tud; a biztonságos üzemelés feltétele tartalék izzó 

megléte vagy olyan fényforrás, amelyben több, egymástól függetlenül működőképes izzó vagy világító 

dióda (LED) van, továbbá tartalék áramforrás megléte a napnyugtától napkeltéig terjedő időszakban, 

g) a csónak üzembentartójának nevét és elérhetőségét tartalmazó – a csónaktesten tartósan rögzített - 

tábla, 

h) ha a csónakban tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot szállítanak, akkor megfelelő 8A, illetve 34B 

oltásteljesítményű tűzoltó készülék - 1 db. 

2. Az 1. pontban foglalt rendelkezéseket a kajak, kenu, kilbót, szkiff, dubló, triplett, továbbá a 2,5 m-nél 

kisebb testhosszúságú csónak esetében az alábbi eltéréssel kell alkalmazni: 

a) mentőmellény - a csónakban tartózkodó személyek számának megfelelően, 

b) evező - a csónak hajtásának megfelelően, de legalább 1 db, 

c) legalább 1 liter űrméretű vízmerő eszköz vagy szivacs - 1 db, 

d) kikötésre alkalmas, megfelelő állapotú kötél vagy lánc - 5 fm. 

3. A versenycsónak kötelező felszerelését az országos szakági szövetség verseny- és edzésszabályai szerint 

kell biztosítani. Ezzel a felszereléssel a meghirdetett edzés és a verseny - beleértve versenyre vagy edzésre 

előírt biztosítással a versenyre, edzésre megtett oda- és visszautat - ideje alatt közlekedhet versenycsónak. 

 

Frissítve: 2019.05.31.    Kérdés, észrevétel: dunaguri@gmail.com       www.dunaguri.hu  


