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A vízi turizmus

szerepe és pozícionálása – fogalom magyarázatok

A dokumentáció folyamatosan bővül

A vízi  turizmus a  sport  turizmushoz,  ezen belül  az  aktív turizmushoz kapcsolódó olyan turisztikai ágazat,  amelynek a 
központi elemei a következőek: elsősorban a víz, a közvetlen vízpart és a vízhez közeli turisztikai desztinációk, a vízitúrázók, 
szolgáltatók, és az infrastruktúrát biztosító szereplők, úgymint: Nemzeti Parkok, Vízügy, hajóépítők, eszközgyártók  

Mindezek  mellett  a  vízi  turizmus alapvető  tulajdonságainál  fogva  szervesen  kapcsolódik  az  „öko-turizmushoz”,  de  része  több 
szabadidős-turisztikai ágazatnak és az üdülőturizmusnak is.

Vízi turizmus az az „vízi eszköz független” tevékenység, amely elsősorban a víz használatán alapul, a túrázó vizet illetve a vízpartot 
mint utat vagy célt használja, a szolgáltatók pedig a vízterület közelébe helyezik tevékenységi körüket és azt a vízre fókuszálják.

GENERÁLIS  definíció  a  VÍZI  TURIZMUSRA: Szabadidős  aktív  tevékenységek  és  az  azokhoz  kötődő  különböző  szolgáltató  
tevékenységek  folytatása  a  meghatározott   geográfiai  terekben  (kizárólagosan:  folyó  és  állóvizek,  geográfiailag  meghatározott  
víztestek),  ahol  a  résztvevők  részéről  a  tevékenységükhöz,  a  sajátos  és  jellemző  fizikai  közeghez  kialakított,  a  vízen  való  
tartózkodásra,  helyváltoztatásra  alkalmas  és  működőképes  eszközök  valamelyikének  -  legalább  alapszintű  és  biztonságos  -  
használatának ismeretére és gyakorlatára is mindig szükség van. (Parti Zoltán)

Összetettsége és kiemelkedő hazai jelentősége miatt javasolt lenne külön fogalomként kezelni, kiemelve a többi turisztikai ág közül.

A víz

Olyan víztestek, amelyek tulajdonságaiból adódóan valamilyen „víz használati célnak” megfelelnek.

Magyarországon ezek elsősorban:
– Folyók
– Természetes tavak
– Nagyobb patakok
– Mesterséges tavak

A „víz használat céljai” lehetnek
– a víz, mint út használata
– a víz, mint cél (desztináció) használata
– a víz, mint sportpálya használata
– a víz, mint oktatási tér használata

A víz, mint ÚT használata

Ez a szó hagyományos értelmében vett  vízitúra. A túrázó egy alkalmas pontból indulva a vízen valamilyen alkalmas eszközzel a 
célja felé halad, amely lehet a túra végállomása (időbeni, azaz a túra utolsó napja vagy földrajzi, pl. egy vízterület vége) vagy egy 
közbenső megálló (időbeni vagy földrajzi).  

Az út típusa lehet:

Önmagába visszatérő („csillagtúra”):
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Ebben az esetben az  indulási és az  érkezési pont megegyezik, a fordulópont és megállópontok valamilyen  „fele-úti megállók”, 
illetve turisztikailag érdekes desztinációk, pontok. Mindezek mellett a csillag alakú út oka lehet egyszerű vízrajzi tulajdonság (víztest  
alakja nem teszi lehetővé a továbbhaladást, pl. tavak) illetve emberi szociális tulajdonság is (kényelem)

Egyenes vonalú (lineáris):

Ebben az esetben az indulás és az érkezés pontja nem egyezik meg, itt a „fele-úti megálló” egy olyan pont, amelyet elérve már 
nem érdemes vagy nem lehetséges visszafordulni. Oka lehet a lineáris haladásnak a víz sebessége is. Tipikusan folyókon gyakorolt  
klasszikus vízitúrás forma. Legnagyobb túráink is ilyen „költözős” túrák (TID, Nemzetközi Tisza-túra)

 A víz, mint CÉL

Ebben az esetben a vizet használó a vizet a partról vagy kis távolságot eszközzel vagy eszköz nélkül bejárva használja:

- Horgászat csónakból vagy partról
- Úszás
- Napozás, fürdőzés (ide tartozhatnak a különböző vízibiciklik és strandeszközök kikapcsolódási célú használata)
-  Vízparti  szállás  igénybevétele  (ház,  sátor,  vagy úszóház)  –  itt  a víz  közelsége a vonzó,  nincs feltétlenül  szó a  víz 
igénybevételéről.

A víz mint SPORTPÁLYA

Ebben az esetben a vizet használó sportolási célra használja a vízterületet. Ez egy intenzívebb jelenlét, és beletartoznak a technikai  
sportok is:

- Kajak-kenu, evezős, sárkányhajó, vitorlás, horgász edzések (versenyek)
- Jet-ski, vízisí, banán és egyéb vontatott vízi sporteszköz
- Kajakpóló
- Freestyle kenuzás helyszíne

A víz, mint OKTATÁSI TÉR

A víz és környezete komplexitása miatt kiválóan alkalmas arra, hogy oktatási tér szerepet töltsön be, olyan szabadtéri komplex  
tanóráknak  adjon  helyszínt,  ahol  a  vízi  sportok  (testnevelés)  gyakorlása  mellett  természetismeret,  földrajz,  fizika,  biológia  
tananyagok gyakorlati elsajátításában és demonstrálásában segít a diákoknak és a pedagógusoknak. 

A víz használat eszközei lehetnek
„vízi turisztikai ágazatok”

Emberi erővel meghajtott eszközök:

- Kajak
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- Kenu (Freestyle kenuzás )
- Stand-up paddle board
- Evezős hajók
- Sárkányhajók
- Csónakok (pl. horgász)
- Tutajok
- Fürdő eszközök (vízibicikli, úszó strandeszközök)

Gépi erővel meghajtott eszközök:

- Motorcsónak, kisgéphajó (magáncélú, általában 4-5 személyes)
- Személyszállító kishajó (üzleti célú, minimum 6 személyes)
- Személyszállító nagy hajók – nagyobb folyókon használhatóak (sokszor több 100 férőhellyel)

Gépi erővel vontatott eszközök:
- Vízisí, banán, wakeboard és minden ebbe a kategóriába tartozó vontatott vízi sporteszköz 

Szélerővel meghajtott eszközök:

- Vitorlások
- Szörfök, kiteszörfök
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Időbeni dimenziók

A víz használatával eltöltött időt tekintve megfogalmazhatunk egy új fogalmat: 

A vízi kirándulás: egy napnál rövidebb „vízi túra”. 
Ez tipikusan, vízparti strandolás, horgászat, csónakázás, területbejáró vízi túra (tanösvény), vízen járás oktatása tanórai kereteken 
belül

Vízi túra: 
Egy napnál hosszabb időtöltés, ez általában hosszabb lakóhely elhagyással  jár. Tipikus nyaralási, osztálykirándulási forma.

A vízi turisztika összetevői

A víz és annak infrastruktúrája:

Az adott víztest tulajdonságainak, mesterséges és természetes összetevőiek összessége. Ide tartoznak az ember által épített olyan 
műtárgyak, melyekkel a túrák során a túrázók kapcsolatba kerülhetnek, a túrázó haladását akadályozhatják,  akár teljesen akár 
részlegesen. Ez utóbbi az esetek nagy részében a használt eszköztől függ. Ennek fenntartásáért a külső szereplők felelnek.

Túrázók:

Minden olyan résztvevő, aki saját szórakoztatására, gazdasági haszonszerzés nélkül utazik a vízen, vagy tartózkodik a vízparton,  
használja a vizet. A túrázás céljai lehetnek:
- nyaralás, pihenés: pl. vízparti sátorozás, fürdőzés.
- sportolás: pl. edzés, technikai sportok űzése -  hobbi céllal.
-  profi  sportolás:  minősített  eset,  rövid  időtartamú  intenzív  vízhasználat,  általában  edzői  felügyelet  mellett  vagy  edzéstervet 
használva.
- aktív nyaralás (előző kettő összessége): pl.: vízitúra, hajótúra, csónak vagy tutajtúra, horgásztúra, vitorlástúra
- oktatási célú kirándulás, szakmai kirándulás, osztálykirándulás

A szolgáltatók

Túraszervezők / Túravezetők:
Olyan  gazdasági  vállalkozások,  amelyek  megszervezik  a  programot  (az  összes  összetevő  és  szolgáltatás  biztosításával)  és  
általában részt is vesznek rajta, kísérik azt. A céljuk a gazdasági haszonszerzés. Magyarországon jelenleg (2015 augusztusa)a  vízi  
túravezető státuszát a Hajózási Szabályzat  szabályozza, 10 vagy annál több hajóegység együttes haladása esetén. Ez alatt csak 
„szokásjog” alapján léteznek túravezetők, ők a szervezett túracsoport kísérői, akik helyismerettel rendelkeznek, képesek csoportok 
irányítására és kiemelkedően tudják használni a túraeszközöket.
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Eszköz kölcsönzők / Tárolók 
Olyan  szolgáltatók,  melyek  a  vízitúra  eszközeit  biztosítják,  adják  bérbe,  tárolják.  Ezek  általában  szorosan  kapcsolódnak  a 
szervezőkkel és szállásadókkal. Ezen felül lehetnek: kikötők és hajótárolók, dokkok.

Egyesületek, civil szervezetek:
Kapcsolódhatnak a túraszervező kategóriába, azonban a céljuk nem haszonszerzésre alapul, civil szerveződések. Vízi turizmus 
viszonylatában  tevékenységük  a  szervezőkéhez  hasonló.  (sok  esetben  versenysport  szakosztályuk  is  van,  vagy  elsősorban 
versenysporttal foglalkozó szervezet szakosztályaként működnek.)

Sport klubok versenysport és túra szakosztálya:
Céljuk a tevékenység bővítés mellett lehet az utánpótlás fejlesztése az élsporthoz.

Sportági szakszövetségek és turisztikai szövetségek

Szállásadók:
Olyan  vállalkozások,  amelyek  érdekeltségi  területe,  vonzáskörete  vízparti,  vagy  vízpart  közeli,  és  felkészültek  a  vízitúrázók  
fogadására. Ezek lehetnek: 

Vízitúra  megállóhelyek (olyan  desztináció,  amelyet  az  esetek  nagy  részében  a  vízről  közelítenek  meg,  illetve  a  vízen  utazók 
használnak). Lehetnek kempingek, sátorozóhelyek, táborhelyek.
- félnomád: korlátozott higiéniás lehetőségek.

Kempingek a víztest partján vagy a közelében (nem kifejezetten a vízi turizmus miatt hozták létre, a vízitúrázó csak egy szegmense  
a vendégkörnek)

Szállodák,  hotelek,  vendégházak  (nem  kifejezetten  a  vízi  turizmus  miatt  hozták  létre,  a  vízitúrázó  csak  egy  szegmense  a 
vendégkörnek)

Vízparti egyesületek, önkormányzatok csónakházai, vízi telepei: elsősorban nem ez a szolgáltatás a profiljuk, de elhelyezkedésüknél 
fogva lehetőségük van a profil ideiglenes vagy tartós bővítésére. (szükséges és kiemelkedő kitörési – fejlesztési lehetőség)

Falusi turizmus tagjai:
Olyan szolgáltatók, amelyek a vízparti településeken falusi turizmus ágazatban tevékenykednek.

Nem a vízre irányuló, de földrajzilag víztesthez közeli szolgáltatók, mást turisztikai 
ágazatok képviselői:

Lovas turizmus, kerékpár turizmus, stb...  Ez az ágazat kiválóan összekapcsolható a vízi turizmussal, amely mindkét fél számára  
fejlődést eredményezhet. (szükséges és kiemelkedő kitörési – fejlesztési lehetőség)

Jelen pillanatban a Bejárható Magyarország Program koordinálja ezeket a kapcsolódási pontokat 

Vízi turisztika külső szereplői:

- Vízterület gondozói, fenntartói – Vízügy, Nemzeti Parkok, Erdészet
- Vízparti önkormányzatok
- Hatóságok (vízi rendészet, stb.)
- Állami szervek.
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Jogi környezet

A vízitúrázás legfontosabb jogi szabályozása a Hajózási Szabályzat, amely a vízen haladást illetve az 
Erdőtörvény, amely a vízparton való tartózkodást szabályozza (kivéve természetesen a kijelölt táborhelyeket, 
kempingeket, szállásokat). Mindezek mellett bizonyos vízterületek látogatásáról Nemzeti Parkok által 
megalkotott szabályzat rendelkezik.

Egyéb útmutatások

Létezik egy Vízi Etikai Kódex (Duna-Régió Víziturisztikai Szövetség), amely a vízi társadalmak erkölcsi 
kérdéseihez ad komplex útmutatást. Mindezek mellett különböző vízterületek, szervezetek saját helyi etikai 
kódexeket is készítettek és készítenek, ezek azonban nem törvényi szabályzások
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