Vízi túrázókra vonatkozó szabályok
57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet
Biztonsági előírások
1. Csónak az alábbi alapfelszereléssel közlekedhet:
- mentőmellény - a csónakban tartózkodó 16. életévüket be nem töltött személyek és
úszni nem tudó felnőttek együttes számának megfelelően, de legalább 1 db,
- evező - a csónakban tartózkodó személyek számának és a csónak hajtásának
megfelelően, de legalább 1 db,
- 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),
- kikötésre és horgonyzásra alkalmas, és megfelelő állapotú kötél vagy lánc legalább 10 fm,
- legalább 1 liter űrméretű vízmerő eszköz - 1 db,
- egy elektromos üzemű, 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,
- a csónak üzemben tartójának nevét és lakcímét (telephelyét) tartalmazó - a
csónaktesten tartósan rögzített - tábla,
- ha a csónakban tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot szállítanak, akkor megfelelő
8A, illetve 34B oltásteljesítményű tűzoltó készülék - 1 db.
Az 1. pontban foglalt rendelkezéseket a kajakok, kenuk, kilbótok, szkiffek,
dublók, triplettek, továbbá a 2,5 m-nél kisebb testhosszúságú csónak esetében az
alábbi eltéréssel kell alkalmazni:
- mentőmellény - a csónakban tartózkodó személyek számának megfelelően,
- evező - a csónak hajtásának megfelelően, de legalább 1 db,
- legalább 1 liter űrméretű vízmerő eszköz vagy szivacs - 1 db,
- kikötésre alkalmas, megfelelő állapotú kötél vagy lánc - 5 fm,
- a csónak üzemben tartójának nevét és lakcímét (telephelyét) tartalmazó, a
csónaktesten jól látható helyen, tartósan rögzített tábla,
- fehér kézi villamos jelzőlámpa tartalék izzóval és tartalék elemmel - 1 db.
Személyi feltételek
A vízijármű vezetője és az úszómű felügyeletéért felelős személy:
1. Csónakot és nyilvántartásba vételre nem kötelezett vízi sporteszközt, ha
jogszabály eltérően nem rendelkezik az vezethet, aki
a) a 14. életévét – gépi hajtású vízijármű esetében 17. életévét – betöltötte,
b) úszni tud,
c) a vezetésben kellő gyakorlattal rendelkezik, és
d) ismeri az e Szabályzat rendelkezéseit, valamint az igénybe vett vízterület
sajátosságait.
2. Ha több személy tartózkodik a csónakban vagy nyilvántartásba vételre nem
kötelezett vízi sporteszközön, indulás előtt 16. életévét – gépi hajtású vízijármű
esetében 17. életévét – betöltött, valamint az 1. bekezdés b)-d) pontjában
foglaltaknak megfelelő vezetőt kell kijelölni.

Rendezvények, Vízi túrák
Sport- és egyéb vízirendezvény:
- Vízirendezvény a rendezvény helye szerint illetékes vízirendészeti
rendőrkapitányság, a vízirendészeti szervek illetékességi területén kívül eső
folyókon, tavakon és egyéb szabad vizeken a rendezvény helye szerint a területileg
illetékes rendőrkapitányság engedélyével tartható.
- A hajózás korlátozását okozó, víziúton tartott rendezvényhez a hajózási hatóság
engedélye, egyéb esetben szakhatósági hozzájárulása szükséges.
- Víziúton a rendezvény – a hajózási hatóság eltérő rendelkezése hiányában –
hajósoknak szóló hirdetménnyel vagy tájékoztatóval való meghirdetése nélkül nem
tartható meg.
- Szervezett, csoportosan haladó evezős vízijárművek részvételével zajló vízitúra
– tíznél több evezős vízijármű részvétele esetén – vízi túravezető vezetésével
bonyolítható le.
- Az előző bekezdésben említett vízitúra elindulását, túravezetőjének személyét és
a tervezett útvonalat a túravezető az indulást megelőzően köteles bejelenteni a
területileg illetékes vízirendészeti szervnek.
- A vízi túravezetőre a túrában részt vevő vízijárművek és személyek
vonatkozásában a sportegyesület edzőjére meghatározott szabályokat kell
alkalmazni.
- A vízitúra vezetőjének vízijárművét a Szabályzat II. rész 3. melléklet „U”
kódlobogójával (II-3. melléklet) kell megjelölni. A lobogó (oldalélének) mérete
legkevesebb 0,3 m és az helyettesíthető azonos megjelenésű táblával.
- A vízitúra vezetője jogosult a túra résztvevőinek közlekedési magatartására
vonatkozó utasítást adni, amelyet a résztvevők kötelesek végrehajtani.
- Vízitúra korlátozott látási viszonyok között nem folytatható.
Tilalmak
2012. évi II. törvény

Ittas vezetés: 217. § Aki
a) vasúti vagy légi járművet, gépi meghajtású vízi járművet, úszó munkagépet, illetve nem
gépi meghajtású vízi járművet úgy vezet, hogy szervezetében szeszes ital fogyasztásából
származó alkohol van, vagy
b) vasúti vagy légi jármű, gépi meghajtású vízi jármű, úszó munkagép, illetve közúton vagy a
közforgalom elől el nem zárt magánúton gépi meghajtású jármű vezetését olyan személynek
engedi át, akinek a szervezetében szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van,
szabálysértést követ el.
Elérhetőségek
A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területe a körösök vonatkozásában:
-

Fekete-Körös: 0-20.5 fkm.

-

Fehér-Körös: 0-9.8 fkm.

-

Kettős-Körös: 0 -37.3 fkm.

-

Sebes-Körös: 0-37.5 fkm.

-

Hármas-Körös: 44.0-91-3 fkm.
Mivel Békés megyében nem működik Vizirendészeti Kapitányság, ezért a vízi túrák és
rendezvények bejelentése, engedélyeztetése a területileg illetékes Rendőrkapitányságokhoz
vagy a Békés Megyei Rendőr-főkapitánysághoz kell, hogy történjen.

