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Vízi Etikai Kódex
kézi erővel hajtott vízi járművek használóinak

Célja

Jelen  Etikai  Kódex célja  az,  hogy  a  vizet  használó  „vízi  társadalmak”  számára  egy  olyan 

viselkedési  normarendszert  adjon,  amely  követése  mindenki  számára  a  lehető  legnagyobb 

nyugalmat, biztonságot és szabadságfokot eredményez a vizeken, a víz “használata” közben. 

Kialakításának oka

Az Etikai Kódex a mindenkor hatályos törvények, írott és íratlan erkölcsi normák és a Hajózási  

Szabályzat rendelkezései  mellett  olyan „szabályok” betartására ösztönöz,  amelyek a törvények 

által  nincsenek  minden  esetben  megfogalmazva,  azonban  a  mindennapi  történések  a  vízen  

megkívánják ezen szabályok kialakítását, és megkövetelik megtartását. 

A vizet használók a víz fizikai tulajdonságai miatt állandó kapcsolatban  

állnak egymással, a különböző hajótípusok eltérő technikai jellemzői miatt ezek  

a  kölcsönhatások  zavaróak  és  akár  veszélyesek  is  lehetnek  (például  a  

hullámkeltés, út keresztezés, egymás mellett való elhaladás). Ezt a kapcsolatot  

megszüntetni, a különböző eszközöket egymástól elkülöníteni, a szabadság érzet  

csökkentése  nélkül  nem  lehet.  A folyókon  és  tavakon  nincsenek  és  nem  is  

lehetnek  járdaszigetek,  fizikailag  elválasztott  sávok.  Nem  lehet  egy  

folyószakaszon  “autópályát”  és  “sétálóutcát”  is  kialakítani,  így  minden  vizet  

használó  eszköz  egyazon  útvonalon,  „úton”  kell  hogy  haladjon,  folyamatos  

kölcsönhatásban állva egymással, a vízzel és a vízparti környezettel.
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Hatálya

Személyi

Jelen Etikai Kódex kiterjed minden olyan személyre, aki bármilyen módon, kézi erővel hajtott vízi 

járművet használ,  foglalkozásából  adódóan, vagy saját szórakoztatására. Elsősorban csónakot,  

kajakot, kenut, evezős hajót, sárkányhajót használók figyelmébe ajánlott. Ezen kívül kiterjed még a 

horgász  társadalom  képviselőire  a  gépi  erővel  hajtott  vízi  járművek  és  a  vitorlás  kishajók 

használóira is. (az utóbbiak saját Etikai Kódexének kiegészítéseként)

Területi

Jelen  Etikai  Kódex kiterjed minden olyan víztestre,  ahol  használható  kézi  erővel  hajtott  vízi  

eszköz, különös tekintettel azokra a vizekre, ahol egyszerre, egy időben több típusú vízi eszköz is  

találkozhat (sport célú motoros, kisgéphajó, vitorlás, személyszállító, komp, uszály, stb...)

Időbeni

Időbeni hatálya nincs.

Alapértékek, alapkövetelmények

Alapvető követelmény, hogy minden érintett tartsa be a törvényeket, és a Hajózási Szabályzat  

minden  rá  és  a  vízterületre  vonatkozó  részét.  Minden  érintett  legyen  a  vízen  előzékeny, 

elővigyázatos, tartsa be az alapvető emberi erkölcsi értékeket, mások zavarása és korlátozása 

nélkül járja a vizet, óvja a vízpartot és a környezetet.
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Az Etikai Kódex normái

I. Az Etikai Kódex normáit betartó MAGÁNSZEMÉLY...

A vízre szállás előtt:

Meggyőződik  arról,  hogy  megfelelő  vízterületet  és  útvonalat  választott-e?  Van-e  megfelelő 

vízismerete azon szakaszra? Ha nincsen, akkor felkeresi a helyi vízterület ismerőit és tanácsot 

(térkép, leírás, stb.)  kér  a vízterület sajátosságairól  és nem a saját  ösztöneiben bízva sodorja  

magát és másokat esetlegesen veszélybe.

Meggyőződik arról, hogy a vízre szállás időpontjában az időjárási körülmények biztonságosak,  

különös  tekintettel  nyílt  vízen  való  túrázás  közben.  A  meteorológiai  riasztásokat  minden 

körülmények  között  szem  előtt  tartja.  Veszélyes  időjárás  bekövetkezésének  minimális  esélye  

esetén sem indul útra! (viharfelhők, erős szél, erős légnyomás ingadozás...)

Meggyőződik arról, hogy van elég vízismerete, evezéstechnikai ismerete és erőnléte, hogy az  

adott vízszakaszon biztonságosan haladjon.

Meggyőződik  arról,  hogy  a  felszerelése  megfelel  a  Hajózási  Szabályzatnak,  és  használható  

állapotban van. Különös tekintettel:

✔ A  mentőmellény  fenntartó  ereje  elegendő,  csatjai  működőképesek.  A  mellényt  

szabályosan használja, rögzíti, különös tekintettel a gyermekekre. A mentőmellény szabványos.

✔ A  hajója  hibátlan  (nem  ereszti  be  a  vizet,  a  légzsák(ok)  és  az  ülés(ek)  sérülés 

mentes(ek).

✔ Az evezőlapátok hibátlanok. 

✔ Vízmerő eszköz van a hajóban.

✔ Az elemlámpa valóban működik.

Hosszabb távollét esetén gondoskodik egészségügyi felszerelésről, kommunikációs eszközökről  
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és minden olyan egyéb felszerelésről, amelyet a Hajózási Szabályzat nem rögzít, de szükséges  

lehet.

A vízen haladva:

Körültekintően, a környezetét a lehető legkisebb mértékben zavarva közlekedik.

18 éven aluli vagy úszni biztonságosan, vagy egyáltalán nem tudó, önmentésre képtelen személy  

mentőmellényt visel a vízen eltöltött idő alatt. „Aki fél a víztől, az is vesz mentőmellényt.”

Az útvonalak kialakításával kapcsolatban: 

A parttól biztonságos távolságban, a sodorvonaltól (amennyiben van) vagy a víztest közepétől a  

lehető  legtávolabb  halad.  (a  parti  “védett”  sávban).  -  Amennyiben  a  parttal  párhuzamosan 

haladó gépi hajtású hajóforgalom elképzelhető a vízterületen.

Figyeli  a  hajózási  útvonalakat  jelző  bójákat  (amennyiben  van  ilyen),  azokat  a  Hajózási  

Szabályzatnak megfelelően kerüli. (Völgymenetben a piros bója a hajózási út jobb, a zöld bója a 

hajózási út bal széle)

A találkozás és keresztezés

Ha másik vízi járművel (járművekkel) találkozik, akkor kitér és segíti a másik továbbhaladását.  

Haladási iránya egyértelmű és kiszámítható, a Hajózási Szabályzatot nem sérti meg.

Víztest keresztezésekor (átkelés a túloldalra) (folyó vízeken leginkább) a lehető leggyorsabban 

és a legrövidebb útvonalon (a  kettő  nem feltétlenül  egyezik  meg) áthalad a túloldalra,  a  parti  

“védett” sávba. Meggyőződik arról, hogy más jármű (főleg gépi hajtású) útját nem zavarja, akkor  

indul  el,  amikor  belátható,  biztonságos  távolságon  belül  nincsen  más  olyan  vízi  jármű,  mely  

sebességénél fogva hirtelen közel kerülhet.  “Vízi-zebra” kialakítása esetén lehetőleg csak azt a 

pontot használja folyó keresztezésére.

Kajak-kenus  evezőssel  (Kielboat,  szkiff,  dubló,  stb...)  való  találkozásakor a  kajak-kenus 
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fokozottabban ügyel az evezősökre, mert ők háttal ülnek a menetiránynak, nehezebben észlelik a  

hirtelen megváltozott környezetüket. Mindezek mellett nagyobb ívben kerüli őket, tekintetbe véve 

az evezőlapátok hosszát.

Gépi  meghajtású hajóval  való  találkozásakor  előzékeny,  útjából  kitér,  haladását  nem zavarja, 

amennyiben ez lehetséges, nem is lassítja.  (A gépi hajtású hajó általában gyorsabb, a fékútja  

hosszabb)

Vitorlás  kishajóval való  találkozásakor  tekintettel  van  arra,  hogy a  vitorlás  kishajók  bizonyos 

szélviszonyok  között  csak  komplikált  manőverekkel  tudnak  kitérni,  ezért  az  előttük  való  

áthaladáskor  vagy az útjog érvényesítésekor  mindig  hagy megfelelő  időt  arra,  hogy a  vitorlás  

kishajó a kitérő manővert végrehajthassa. 

Hajózni, áthaladni tilos táblát betartja, hajókikötőkbe (géphajó, személyszállító, Yacht, stb...) csak  

vész  esetén,  különösen  indokolt  esetben,  vagy  a  kikötőtulajdonos  engedélyével  megy.  Más  

tulajdonában álló stéget, úszó-művet csak engedéllyel, vagy veszély esetén használ. ( lásd. VIII.  

fejezet kiegészítése)

Komp útvonalát nem keresztezi, az elvárt lehető legóvatosabb módon halad el a komp mellett.  

Köteles komp kötelét kerüli, komp indulási és kötélmozgási jelzéseit figyelembe veszi.

A horgászokkal kapcsolatban

A horgászok mellett csendben és a lehető leggyorsabban halad el. 

Ha  biztonságosan  megoldható,  akkor  kikerüli  a  parti  horgászok  bevetett  készségeit,  a 

horgászzsinórok  alatt  nem  bújik  át.  A  valószínűsített  bedobási  távolságot,  a  meghorgászott  

területet  kikerüli.  Ha  a  kikerülés  nem lehetséges,  akkor  megáll  és  megvárja,  amíg  elhárul  az 

akadály  (pl.  motoros hajó  feltűnése). A csónakos horgászt  a horgászat  irányával  (mely felé  a 

horgász és botjai  néznek)  ellentételesen,  “hátulról”,  kerüli  el,  lehetőleg az összes fél  számára  

biztonságos távolságban, amennyiben ez lehetséges és szabályba nem ütközik. 
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A halászok eszközeit (varsa, háló, stb.) kikerüli,  azokat nem mozgatja, nem veszi ki a vízből,  

mivel az jogosulatlan halászatnak számít és eljárással, bírsággal járhat. Talált, gazdátlannak tűnő,  

halászeszközökhöz nem nyúl, mivel annak bármilyen mozgatása, hajóba emelése az orvhalászat  

gyanúját kelti és eljárást vonhat maga után. Ha gazdátlan, a parton hagyott, halászeszköz talál, azt  

a vízi rendészeti szerveknek, vagy a vízterület horgászati-halászati hasznosítójának bejelenti.  

Találkozás edzésen részt vevőkkel

Edzésen részt vevő sportolókat nem zavarja, útjukat nem keresztezi, megvárja, amíg az edző 

csoport (általában nagyobb sebességgel) elhalad. Az edzőket kísérő motoros lassan haladhat a  

parti sávban, rá is fokozottan ügyel.

Vízre szállásnál és kikötésnél a hajójával nem zavarja mások közlekedését, a hajót úgy helyezi a  

kikötőben a vízre, hogy más is elférjen, más is biztonságosan ki tudjon kötni.  

A  kikötésnél  és  parti  hajótárolásnál  a  hajót  úgy  helyezi  el,  hogy  mások  közlekedését  és  

hajótárolását ne zavarja. 

Csoportos haladás esetén a fentiek normák érvényesek a csoport  minden tagjára.  A csoport 

tagjai az információkat továbbítva próbálnak egymásnak segíteni a fentiek betartásában.

 

II. Az Etikai Kódex normáit betartó CSOPORT vagy VÍZITÚRA-VEZETŐ...

Kiemelkedő hajókezelés-technikai és vízismereti tudása van, képes csoportokkal  
bánni,  velük megfelelően kommunikálni.  Helyismerettel  rendelkezik,  a vízen és  
parton egyaránt jól tájékozódik. Alapvető egészségügyi és életmentő / vízi mentő  
ismeretekkel bír.

Az I. bekezdésben foglaltakat magára és a csoportjának  minden tagjára nézve 

kötelező érvényűnek tartja.

Kiegészítés:

A jelenleg hatályos Hajózási Szabályzat szerint 10 hajóegység felett olyan vízitúra  

vezetőt kell kijelölni, aki magára vonatkoztatva érvényesnek veszi a HSZ edzőkre  

vonatkozó szabályozását.
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A vízre szállás előtt:

Úgy állítja össze a felszerelést és a hajóegységek beosztását, hogy az I. bekezdésben foglalt  

követelmények  helytállóak  legyenek  a  csoport  teljes  egészére  nézve.  Minden  hajóegység  

felszerelése feleljen meg a Hajózási Szabályzatnak is.

Minden hajóba gyakorlott kormányost nevez ki (amennyiben a hajó többszemélyes), a tudásukról  

meggyőződik. Kormányozni és evezni tanít.

Többszemélyes hajóknál az egységeket elindulás előtt megfigyeli a vízen, a biztonságos  parti  

“védett” sávban. Ha a személyek nem tudnak együtt evezni, akkor átszervezi a beosztást.

Eligazítást tart a csoport részére, ahol elmondja az Etikai Kódexben, a Hajózási Szabályzatban 

foglaltakat és a vízterületre vonatkozó fontos és kevésbé fontos információkat (veszélyes pontok,  

hajóforgalom, átemelések, horgászok fokozott jelenléte, stb...)

Ittas állapotú vagy betegsége miatt evezni biztonságosan nem tudó személyeket nem enged a  

vízre. Önmentésre képtelen állapotú embert szintén eltilt az evezéstől.

Viharjelzés és áradó víz esetén a vízre csoportot nem visz. 

A vízen haladva:

A csoport biztonságát mindenekelőtt szem előtt tartja

A csoportot együtt tartja, velük halad olyan távolságban, hogy mindenkire rálátása legyen és a  

csoport minden tagja lássa őt, biztonságérzetet nyújtva ezzel.

Mutatja az ideális utat, és veszélyes hely esetén meggyőződik arról, hogy mindenki túljutott az  

akadályon.
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A  Hajózási  Szabályzatot  minden  körülmények  között  betartja,  hajókikötőkbe  (kisgéphajó,  

személyszállító, magán yacht kikötő, stb...) csak vész esetén viszi a csoportot. ( lásd. VIII. fejezet  

kiegészítése)

Szükség  esetén  utolsó  hajót  jelöl  ki,  aki  zárja  a  sort,  csökkentve  ezzel  a  csoport  

szétszakadásának esélyét.

Baleset,  borulás esetén,  irányítja  a  mentési  folyamatokat,  biztonságba helyezi  a  csoport  többi  

tagját, segíti a külső mentésben segítők munkáját.

Viselkedésével  példát  mutat  a  csoport  tagjai  előtt  és  képviseli  a  gyakorlott  vízi  emberek 

értékrendét.

III. Az Etikai Kódex normáit betartó HAJÓBÉRBEADÓ

✔ Jó állapotú felszerelést ad bérbe a Hajózási Szabályzatnak megfelelően

✔ Bérbeadás előtt  meggyőződik  arról,  hogy a bérlő  biztonságosan tud evezni,  szükség  

esetén felhívja a figyelmét a fontosabb mozdulatokra, technikákra.

✔ Felhívja a figyelmét a bérlőnek a víz sajátosságaira, szükség esetén térképet biztosít.

✔ Felhívja  a  figyelmét  a  bérlőnek  a  jelen  Etikai  Kódex tartalmára  és  a  Hajózási 

Szabályzatra, különös tekintettel a vízi közlekedésre.

✔ Amennyiben  úgy  ítéli  meg,  hogy  a  bérlők  nem  rendelkeznek  megfelelő  tudással,  

ismerettel, a hajót nem adja bérbe, vagy területi korlátot szab (pl. Nem távolodhatnak el a kikötőtől  

csak 1-2 km-es távolságba a „fokozottan védett sávban”)

✔ Alkohol hatása alatt álló embereknek hajót nem ad bérbe.

✔ Viharjelzés alatt hajót nem ad bérbe, a vízen lévőket lehetőség esetén értesíti.

9. oldal



IV. Biztonsági, segítségnyújtási intézkedések

Mindenki köteles az általa észrevett balesetet szenvedőnek, azonnal segíteni, akár saját útját,  

szórakozását,  tevékenységét  megszakítva.  Az  Etikai  Kódex normáit  betartó  szükség  esetén 

eszközt ad kölcsön (pl. lapát, mentőmellény), mentőt és segítséget hív.

V. Szárazföldi normák

A vízen-járó a parton is képviseli a saját „vízi társadalmát”, betartja az alapvető emberi erkölcsi  

normákat. Sok esetben egy vízitúrán részt személy számára idegen környezetbe érkezik, be kell  

tartania a helyi  írott  és íratlan szabályokat annak érdekében, hogy az idegenből jött  vízen-járó  

szívesen látott vendég legyen.

VI. Környezetvédelem

Az alapvető emberi etikai normák környezetvédelemre vonatkozó kitételei mellett a vízen haladva 

a vizet használónak elsődleges fontosságú kell legyen az, hogy a vizet a lehető legkisebb módon  

szennyezze,  illetve  lehetősége  szerint  a  szennyeződéseket  megszüntesse  (pl.  kisebb  méretű  

szemét  felszedése  a  hajóba),  illetve  a  szennyeződésekről  értesítse  a  hatóságokat.  A  part  

használta során ugyan ezek a szempontok a mérvadóak. 

Nem kijelölt megállóhely használata esetén semmilyen szennyeződés nem hagyható a helyszínen,  

még szemetes zsákban sem!

VII. Vadkempingezés 

Magyarországon a vadkempingezést az erdőtörvény (1996. évi LIV) szabályozza. Legfontosabb 

az, hogy 24 órán túl csak a terület tulajdonosának engedélyével lehet a területen tartózkodni. 

24 óránál kevesebb időtartamban az alábbi kivételek figyelembevételével lehet a partot igénybe 

venni:
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a) az erdősítés területe, amíg a rajta lévő faállomány a két méter átlagos magasságot el nem éri;

b) az erdészeti szaporítóanyag termelését szolgáló földterület (csemetekert);

c) az erdőrezervátum területe; továbbá

d)  ha  az  erdőterületre  való  belépést  az  erdészeti  hatóság  erődvédelmi,  a  természetvédelmi  

hatóság  természetvédelmi  okból,  illetőleg  az  illetékes  katonai,  határrendészeti  vagy  

nemzetbiztonsági szerv megtiltotta.

Korlátozhatják  még  a  vadkempingezést  ideiglenesen  (munkavégzés,  vadászat,  stb...).  A  

korlátozásokat minden esetben a terület tulajdonosának be kell jelentenie. 

Amennyiben lehetséges csak kijelölt  táborhelyeket – kempingeket vegyünk igénybe vízitúrázás 

során!
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VIII. Kiegészítések

Viselkedés kikötőben és vitorlás illemtan:

Kikötőbe behajtás előtt meg kell győződni arról, hogy az adott helyszín közforgalmú kikötő-e, azaz  

egyáltalán  be  szabad-e  hajózni.  Nem  közforgalmú  kikötőt  csak  vészhelyzet  esetén  szabad  

használni. A kikötőszáj 200 m-es körzetében fokozottan kell  ügyelni a ki  és behajtó nagyhajók  

útjának biztosítására. 

A kikötőbe való behajózás után, a hajók szakszerű rögzítését követően azonnal fel kell keresni a  

kikötővezetőt  annak  érdekben,  hogy  megfelelően  tájékozódhassunk  a  kikötő  használati  

feltételeiről. A kikötőkben fürdeni és horgászni szigorúan tilos! Tekintettel arra, hogy a kikötőkben a 

hajókon alvó személyek is lehetnek, így napnyugta után, napkelte előtt nem illik az indokoltnál  

nagyobb zajt okozni. 

Az illemtan (Tuss Miklós tolmácsolásában)

Pár éve írtam le ezeket a javaslatokat azóta már van, ami elévült vagy 

teljesen  természetes   lett,  mert  azóta  az   illemtanban  jártas  úriemberek  

vitorláznak   vagy   éppen   aktuális   lett   a     hajózási   szabályok   változása 

miatt.

A   vitorlás   sport   Angliából   terjedt   el   az   egész   világon.   Erősek  

hagyományai, a tradíciók őrzése a játék része. Az illemszabályok jórészt  

az   angol   észjárást   követik,   egy   részük   nekünk   talán   idegen,   de   ne  

felejtsük   el,   hogy  mögöttük   évszázados  a   tapasztalat!  A   szokások   egy  

része   beépült   a   hajózási   előírásokba   is,   más   részük   íratlan   szabály,  

egyikükmásikuk   néha   megmosolyogtat.   Be   nem   tartásukért   nem   jár 

büntetés.  Úgy  hisszük,  hogy  követésük  viszont   sportemberi   kötelesség.  

Adjuk meg a módját a hajózásnak, legyen ünnep a vitorlázás, emeljük ki  

a hétköznapokból a vízen töltött órákat.
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A hajós etikett pontjai

1. A kapitány engedélye nélkül a fedélzetre lépni nem illik.

2.  Ha a fedélzetre lépünk,  először  a hölgyeket üdvözöljük,  megvárva,  míg ők nyújtanak 

kezet, azután üdvözöljük a férfiakat, lehetőleg kor szerinti sorrendben.

3. Vendéggel nem ildomos éreztetni, hogy ő "szárazföldi patkány".

4. Fedélzetre csak puha talpú cipőben lépjünk, amelynek fehér vagy világos színű a talpa!

5.  Kikötőbe  befutni  vagy  kifutni,  íme  az  angol  módi:  férfiak,  nők  fehér  ingben  sötétkék 

sortban, fehér, barna vagy sötétkék cipőben. (Kint a vízen aztán jöhet a fürdőnadrág vagy az 

"ádámkosztüm".)

6. Ha a kapitány asztalához ülünk, viseljünk inget!

7. Lobogóviselés 1.: a lobogó a hajó dísze olyan, mint a férfi nyakkendője. Lobogót nem illik  

az  achterstagra,  hátramerevítőre)  kötni.  Ez  hányaveti  megoldás,  jár  a  lobogónak  egy  

hátradőlő, szép hosszú zászlórúd. A lobogó mérete is kifejezi, mennyire tiszteli nemzetét és  

hajóját  a  kapitány.  Egy  tenyérnyi  fakult  nemzeti  zászló  az  achterstagon,  olyan  mintha 

nyakkendő helyett  egy szakadt cipőfűzőt lógatnánk bal  fülünkön. Másoknak azt sugallja,  

hogy ezt csak a rendőrök miatt tettük fel, nem is érzem magam magyarnak, a hajóm meg 

olyan  csúnya,  hogy  egy  szép  lobogó  sem  segít  rajta.  A lobogó  kitűzése  és  bevétele 

(nagyobb yachtokon felvonása és levonása) menet közben napkelte és napnyugta között  

szokás. Tehát illik napnyugtakor – szertartásosan – bevonni a lobogót.  A nemzeti lobogó 

időleges félárbocra eresztésénél vagy a zászlórúd ideiglenes hátratartásával üdvözülhetünk 

vagy tiszteletet adhatunk a másik hajónak,  amelynek ezt illik  viszonozni.  Klublobogót  az  

árbóc csúcsán szokás viselni, de ez kezd kimenni a divatból vagy szokásból, mert nehezen  

oldható meg. 

8.  Lobogóviselés  2.:  Egyéb  lobogók  elhelyezése:  klublobogó  az  árboccsúcson,  idegen 

felségvízen a fogadó nemzet zászlója a jobb száling alatt. "A" code lobogót nem illik viselni,  

ha nincs viharjelzés, hisz annak az a jelentése, hogy "tudom, hogy viharjelzés van, de az én  

hajóm kifuthat." Ha viharjelzés nélkül viseljük a lobogót, azt mások úgy értelmezik: "jé, nincs 

tudatában, hogy már elmúlt a viharjelzés vagy ilyen zöldfülű, hogy fent felejti a lobogót. A  

versenylobogó a code "V". Ha ezt húzzuk fel, versenyben vagyunk, ilyenkor más kitérési  

szabályok szerint vitorlázunk, a versenyszabályok szerint. Ha a nemzeti lobogóval hajózunk,  

a Hajózási Szabályok vonatkoznak ránk. Ha egyszerre mindkét lobogót viseljük, azon kívül,  

hogy  kezdőnek  néznek,  nem  tudják,  hogy  versenyben  vagyunk-e  vagy  sem.  Ezek  a 

legalapvetőbb lobogóviselési illemszabályok.
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9. Régen, amikor még minden hajó ismerte a másikat  -  hisz oly kevés hajó volt  -,  illett  

egymás mellett elvitorlázva üdvözölni a másikat. Ez akkor a lobogó félárbocra eresztésével  

történt,  a zászlórudat kivették és vízszintesen tartották, míg a másik elhaladt mellettünk.  

Manapság egy kézfeltartással helyettesítjük ezt. Illik odanézni és jobb kezünket feltartani. Jó  

barátainkat zászlóval üdvözölhetjük.

10. Nemzeti ünnepeinken szokás hajóinkat lobogódíszbe öltöztetni a"code" lobogókkal.

11. Kifutás előtt:  szabály:  rendrakás a hajón, minden a helyén rögzítve, a funkciót ellátó 

felszerelések kipróbálva, üzemanyag, víz, motor olajszint stb. ellenőrizve. Ha megdőlne a 

hajó, semmi ne essen le. 

12.  Fedélzetmosás  naponta,  általában  a  hajnali  párával  összekötve,  de  kifutás  előtt  

kötelezően.

13. Nem szokás a hajóoldalán hagyott pufferekkel hajózni. Ez igen csúf látvány.

14.  A kitérésre  kötelezett  hajónak  nem  szabad  az  utolsó  pillanatig  halogatni  a  kitérési  

manőver  megkezdését,  inkább  illik  figyelemfelkeltő  módon,  jó  előre,  10-20  hajóhossz 

távolságban határozott irányváltoztatással jelezni, "igen tudom, hogy nekem kell kitérnem, 

nyugodtan menjetek tovább, én biztosan kitérek".

15. Nyílt  vízen horgonyzó pihenő, vagy napozó hajó mellett nem szokás közel elhaladni.  

(Horgászhoz sem illik indokolatlanul közel menni.)

16.  Nem  tisztességes  eljárás  hátszél  vitorlával  haladó  túrázóval  szemben  útjogunkat 

kierőszakolni, őt zavarba hozni.

17. Ha nagyobb hajó nyílt vízen előz kisebb vitorlást, elegánsabb és sportszerűbb azt szél  

alatt tenni.

18. Talán ezzel kellett volna kezdeni: ha látjuk, hogy a másik hajónak gondja-baja van, illik  

felajánlani segítségünket. Ha veszélyben van, akkor ezt kötelező megtenni!

19. Éjszakai vitorlázásnál nem illik erős reflektorral a másik hajót elvakítani.

20.  Kikötésre  készülő  hajót  megelőzni  és  odakötni,  ahova  ő  szeretett  volna  durva 

udvariatlanság.

21.  Ha  a  kikötőben  olyan  bikához  állunk,  ahova  már  más  is  kikötött,  úgy  rögzítsük  a  

kötelünket, hogy ha a másik indulni szeretne, megtehesse anélkül, hogy előbb minket le  

kelljen oldania.

22. Kikötőben, ha másik hajó közelében állunk, vagy várható, hogy mellénk hajó jöhet, jó  

előre helyezzük el a pufferokat, ütközőket.

23. Idegen kikötőbe érkezve jelentkezzünk a kikötő kapitánynál.
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24. Lehorgonyzott hajó horgonyán keresztbe dobni a miénket nem szabad.

25. Ha hajó érkezését észleljük, és mi biztonságosan parthoz vagyunk kötve, illik segíteni  

kötelet  elkapni,  hajó  orrát  megtartani,  egyáltalán  minden  módon  jelezni  segítő  

szándékunkat.

26. Ha a mólóval párhuzamosan álltunk, illik kívülre is puffert tenni, és a további hajóknak 

mellénk kötést engedélyezni, átjárást biztosítani

27. Szomszéd hajóra és legénységre megjegyzést tenni nem ildomos.

28. Ha éjszakai vitorlázás után kikötünk, a pozíció fényeket azonnal kapcsoljuk le!

29. Kikötőben este 10 és reggel 8 óra között nem illik hangoskodni, motort feleslegesen 

járatni, hi-fi berendezést hangosan hallgatni.

30. Kikötőben nem szabad 2-3 csomónál nagyobb sebességgel haladni. Szûk kikötőben,  

ahol a vitorlázás kockázatokkal járhat, motorral kell ki- és beállni.

31. Nem illik úgy otthagyni a hajónkat, hogy a feltámadó szél esetén a felhúzó kötelek verjék 

az árbocot.

32. Kikötőben pumpálós WC-t használni nem szabad.

33.  Horgonyzó  hajóknál,  ha  szélfordulás  vagy  szélerősödés  miatt  összekoccanás 

veszélyébe  kerülnek,  annak  hajónak  kell  korrigálni,  amelyik  később  érkezett,  vagy 

amelyiknek szánt a horgonya.

34. Kikötőből kifelé induló hajónak illik körülnéznie, hogy a befelé jövőnek meg tudja-e adni  

útjogát.

35. Hulladékot, szennyező anyagokat a vízbe dobni bűn a természet és mások ellen is.

36. Ha "befolyásolt" állapotban vagyunk, ezt kiabálásokkal ne hozzuk mindenki tudomására.

37.  Ha  a  hullámos  vízen  "a  halakat  kell  etetni",  a  szél  alatti  oldalon  tegyük  azt.  

Dohányosoknak sem illik szél felöli oldalon hamuzni.

38. Ha egy hajón többen vagyunk, nem illik a kabin bejáratában tartózkodni.

39. Hajón a zugevés, zugivás nem illendő. Először mindig a kormányost lássuk el étellel,  

itallal.

40. Nem illik a hajó orrán mosás céljából kilógatott horgonyt ott felejteni.

41. Kikötőben helyet keresve ne kössünk ki olyan, helyre, ami feltehetően ott honos hajó 

helye. Nekünk sem esne jól, ha hazai kikötőhelyünkhöz érve a fizetett helyünkön idegen 

hajó állna. Ha ezt szükségből mégis meg kellene tennünk (sérülés, baleset stb.) maradjon a 

hajón egy olyan személy, aki azonnal kifutni képes. 

42. Adják meg a tiszteletet a klasszikus fahajóknak, segítsük őket a kikötőkbe, mert ezek  

nagyobb hagyományos sporttörténeti  értékeket  képviselnek egyediségükkel.  Nehezebben 
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manőverezhetőek, némelyikükben még motor sincs

16. oldal


	Célja
	Kialakításának oka
	Hatálya
	Személyi
	Területi
	Időbeni

	Alapértékek, alapkövetelmények
	Az Etikai Kódex normái
	I. Az Etikai Kódex normáit betartó MAGÁNSZEMÉLY...
	A vízre szállás előtt:
	A vízen haladva:
	Az útvonalak kialakításával kapcsolatban:
	A találkozás és keresztezés
	A horgászokkal kapcsolatban


	II. Az Etikai Kódex normáit betartó CSOPORT vagy VÍZITÚRA-VEZETŐ...
	A vízre szállás előtt:
	A vízen haladva:

	III. Az Etikai Kódex normáit betartó HAJÓBÉRBEADÓ
	IV. Biztonsági, segítségnyújtási intézkedések
	V. Szárazföldi normák
	VI. Környezetvédelem
	VII. Vadkempingezés
	VIII. Kiegészítések
	Viselkedés kikötőben és vitorlás illemtan:



