
Tananyag Horvátországi Hajóvezetői Engedélyekhez

Tartalomjegyzék 
Bevezető  2. oldal 
Navigáció  3. oldal 
Mágnesesség-tan, irányszög-mérés  4. oldal 
Tengeri térképek (sea charts)  7. oldal 
Térképi alapműveletek 8. oldal
Rövidítések  12. oldal 
Világítótornyok karakterisztikája  15. oldal 
Bóják, bójázási rendszerek  16. oldal 
Kitérési szabályok, COLREG  18. oldal 
Fények és jelzések  21. oldal 
Hajók csoportosítása éjszakai fényeik szerint  22. oldal 
Hangjelzések  28. oldal 
Tengeri kommunikációs rendszerek 29. oldal 
Nemzetközi kódjelzések 31. oldal 
Vészjelzések  32. oldal 
Kódlobogók 34. oldal 
VHF rádiótelefon  36. oldal 
Vészhívás 37. oldal
Csatorna kiosztás VHF rendszerben 41. oldal 
Tengerjog  42. oldal 
A tengeri lobogójelzés szabályai  44. oldal 
Ember a vízben 46. oldal
Kutatási módszerek 46. oldal
Mentési manőverek 48. oldal 
Hajók felszerelése  50. oldal 
A hajómotor  51. oldal 
Horgonyzás 53. oldal 
Tengeri időjárás  56. oldal 
A szelek  57. oldal 
Szélrózsa 65. oldal
Tengeri környezetvédelem  66. oldal 
Beaufort - skála  68. oldal
Térkép jelzések 71. oldal
Forrás 73. oldal

1



Bevezető 

Tisztelt tanuló, leendő vagy gyakorló kapitány, kedves hajós-társ! 

Ebben az összeállításban a Horvát hajóvezetői vizsgákhoz szükséges 
tananyagot egységes szerkezetben és tömören összefoglalva találja, hogy a 
vizsga előtt megfelelő segédeszköz álljon rendelkezésre a felkészüléshez. 

Idén a „tananyagot” leszűkítve a legfontosabbakra, a tanfolyam logikai 
sorrendje alapján és lényegre törően összefoglaltunk. Célunk, hogy a tengeren 
hajózóknak szükséges elméleti tudását egy kiadványban összesítsük. A tengeri 
hajózás tudománya természetesen nem csak a jelen füzet tárgyát képező 
elméleti tudásanyagból áll. Annak szerves részét képezik a gyakorlati 
tapasztalatok, vagyis a lehajózott mérföldek sokasága. Kellő elméleti tudás 
nélkül nem ajánlatos nekivágnunk a tengerek világának. A jó hajósnak ugyanis 
mind az elméleti mind a gyakorlati ismereteknek folyamatosan birtokában kell 
lennie. Reméljük, hogy füzetünk a gyakorló hajósoknak is segítségükre lesz 
elméleti tudásuk felfrissítésénél. 

Bízunk abban, hogy tankönyvünket nem csak a vizsgára készülők, hanem a 
tudásukat felfrissíteni kívánó hajósok is haszonnal fogják tudni forgatni. 

Kérjük segítsen kiadványunk pontosításában! Amennyiben hibát, vagy egyéb 
javítani valót észlel a füzetben foglaltakkal kapcsolatban, kérjük jelezze.
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Navigáció 
A Föld alakját leginkább egy forgási ellipszoidhoz hasonlíthatjuk, amelynek 

lapultsága a forgástengelyeknél van. A földrajzi navigációban az egyszerűség 
kedvéért olyan gömbnek tekintjük bolygónkat, melynek sugara (jele: „R”) = 
6371,1 km. Helyzetünket a földrajzi koordináta-rendszerben adjuk meg. A 
forgástengelyre merőleges legnagyobb gömbi kör (főkör), mely a pólusoktól 
egyenlítő távolságra van, az Egyenlítő (Equator). Ráktérítő: 23°26,5' N, 
Baktérítő: 23°26,5'S. 

A főkör középpontja a Föld középpontja. Az Egyenlítő a Földet két azonos 
félgömbre osztja, északi (North) és déli (South) féltekére. Az Egyenlítővel 
párhuzamos körök a szélességi körök (paralellek), amelyek a pólusoknál egy 
ponttá zsugorodnak. Egy adott hely földrajzi szélességének a Föld 
középpontjától hely középpontjáig húzott sugár és az egyenlítő síkja által 
bezárt szöget nevezzük. A szélességet a középpont meridiánjának az 
Egyenlítőtől a hely középpontjáig tartó ívén mérjük. Ha a pont az északi 
féltekén van, akkor N (north), ha a délin, akkor S (south) jelet kap a 
szélesség. Értéke 0 és 90 fok között változhat. 

Az Egyenlítő síkjára merőleges, és a pólusokon áthaladó főkörök a 
hosszúsági körök (délkörök, meridiánok). A kezdő meridiánként nemzetközi 
megegyezés alapján a greenwichi csillagvizsgálón áthaladó főkört jelölték ki. 
Egy adott hely földrajzi hosszúságának a greenwichi meridián és a hely 
meridiánjának síkjai által bezárt központi szöget nevezzük. A hosszúságot az 
Egyenlítőnek a két meridián közötti kisebbik ívével mérjük. Ha a hely 
középpontja Greenvich-től keletre, a keleti féltekén van, akkor E (east), ha a 
nyugati féltekén, akkor W (west) jelet kap. A hosszúság értéke 0 és 180 fok 
között változhat. 

A földrajzi hosszúság jele a φ, illetve a Lon. (longitude). Mindig három 
számjegyű fokmennyiségként jelöljük a keleti (+), vagy nyugati (-) irány 
feltüntetésével. 

A földrajzi szélesség jele az α, vagy Lat. (latitude). Mindig kétszámjegyű 
fokmennyiséget takar, a félteke megjelölésével. Az északi irány pozitív (+), a 
déli negatív (-). 

Például: 
42° 26,42' N + 42° 07,50' 017° 26,42' E -118° 07,50' 
Tehát a Šukošani kikötő koordinátáit úgy írhatjuk le, hogy 
Lat........................ N 
Long........................ E 
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Ezzel sikerült a hajónkkal kapcsolatos legfőbb adatot, a pozíciónkat 
meghatároznunk.

Mágnesesség-tan, irányszög-mérés 

Az északi irányt, mint referencia irányt a tájoló (Compass) mutatja. Ez a 
hajó legfontosabb műszere, lehet mágneses és elektronikus kivitelű. 

A mágneses tájoló hagyományosan több mágnestűből, vagy mágnes-
dobozból áll. A könnyű elfordulást finom csapágyazás segíti, a hajó nem kívánt 
mozgását folyadék csillapítja, ami kitölti a tájolóedényt. 

Az elektronikus tájoló (fluxgate/giro kompass) szenzora szintén a föld 
mágneses terét érzékeli, forgó alkatrész nélkül. Mikroprocesszor javítja a 
mágneses hibákat, így a valódi északi irányt mutatja. 

A Föld mágneses pólusai több száz éves periódussal egy kör mentén folyton 
vándorolnak, és nem a forgástengely által kijelölt pontokon helyezkednek el, 
ezért a valódi „észak” nem esik egybe a mágneses „észak”-kal. A valódi, és a 
mágneses északi irányok közötti eltérés a variáció (v). A variáció lehet keleti 
(E) vagy nyugati (W). A számításaink során a keleti variációt pozitívnak, a 
nyugatit negatívnak tekintjük. Ezt az értéket feltüntetik a térképeken a helyi 
adottságoknak megfelelően a szélrózsában vagy külön kiemelve. 

A feltüntetett variáció értéke a térképkiadás évére vonatkozik, majd 
zárójelben megtalálható, hogy évente mennyit és merre változik. Könnyen 
kiszámolhatjuk az aktuális értéket úgy, hogy a térkép kiadásától eltelt időt 
megszorozzuk az évenkénti változással (előjelhelyesen) és hozzáadjuk a 
variációhoz. 

4



A szélrózsában látott: 2°18’E 2004 (5‘E)
2004-ben 2°18’ volt a variáció kelet felé. A variáció annyit változik és abban 

az irányba évente, amennyi a zárójelben fel van tüntetve. Itt 5’-et változik 
keletre.

Így könynen ki tudjuk számolni, hogy 2012-ben mennyi a variáció azon a 
részen.

2004. év óta, 8 év telt el. Így 5’x 8= 48’
2°18’E + 48’=3°06’
A variációt minden esetben figyelembe kell venni. 
Egy másik tényező is befolyásolja a tájolókat. Ez a hiba a hajókon 

elhelyezkedő vasalkatrészek, elektromos vezetők és berendezések mágneses 
teréből adódik. Hasonlóan a variációhoz, szögeltérést okoz a valódi északhoz 
képest. A mágneses északi irány és a tájoló északi irány különbségét 
deviációnak (d) nevezzük. 

Míg a variáció az adott ponton állandónak tekinthető, úgy a deviáció az 
útirány függvényében és hajónként változik. Az aktuális értéket a hajó 
deviációs görbéjéről vagy a deviációs táblázatából határozhatjuk meg. Ezeket 
nekünk kell megszerkesztenünk, saját navigációs méréseink alapján. 

A deviáció kompenzálására a legtöbb compass-nál lehetőség nyílik ún. 
mágnes-csavarok segítségével. 

N = valódi észak 
Nm = mágneses észak - north magnetic
Kp - Kurz Pravi = valódi útirány = Tc
v = variáció 
d = deviáció 
Kk - Kurz Kompass = compass útirány = CC

Ezek alapján két egyenletet írhatunk fel:
Kp= Kk+ (+- Var) + (+- dev)
Kk = Kp - (+- Var) - (+- dev)
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Gyakorlatban a leggyakrabban a következő két alapesetet kell 
megoldanunk. 

1. eset: a térképről ismerjük a valódi irányt (Kp - Kurz pravi), és keressük a 
compass-szal követendő  Kk irányt. 

Kk = Kp - (+- Var) - (+- dev)

Példa: 
Kp= 127° térképre rajzolt irányt szeretném követni, ismerjük a variációt (a 

térképről) és a deviációt (a táblázatból), "hány fokra" kell kormányozni? 
Kp= 127°  v = + 10° E  d = - 4°E  KK = ? 

Kk= 127°- (+10°) - (-4°) = 127°-10°+4°= 121°

2. eset: ismerem a kormányzott irányomat (Kk), és szeretném felrajzolni a 
térképemre a valódi irányomat, a Kp irányt 

Kp= Kk+ (+- Var) + (+- dev)

Példa: 
Kk = 121°-on kormányzom a hajómat, fel szeretném rajzolni a térképre a 

valódi irányomat. Ismerjük a variációt (a térképről) és a deviációt (a 
táblázatból). 

Kk = 121°   v = +10E  d = -4°E  Kp=?

Kp= 121°+ (+10°) + (-4°) = 121°+10°-4°= 127°

Iránymérés esetén, a merkator térkép szögtartóságának köszönhetően, 
ugyanazt a szöget mérjük a térképen, mint a valóságban. 

A szögmérésnek a térképen több módja is lehetséges. Az egyik, mikor a két 
pont közötti szöget elcsúsztatjuk a szögrakó vonalzók segítségével a 
legközelebbi szélrózsáig, és ott leolvassuk. 
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De leolvashatjuk a szögrakó vonalzókon található szögmérő segítségével is 
úgy, hogy a vonalzó középpontja valamelyik meridiánon legyen és a meridián 
által a szögmérőn megjelölt szöget a vonalzó szélén leolvassuk. 

Ügyeljünk arra, hogy a szögérték megfeleljen a valóságnak, hiszen a vonalzó 
beosztása kétféle lehet. 

0-180°-ig, illetve 180° - 360°-ig. 
Érdemes a kardinális irányokból kiindulva megközelítőleg meghatározni a 

leolvasandó szögértéket, így kiküszöbölhető az esetleges tévedés. 

Kardinális irányok: N = 0° vagy 360° 
E = 90° S = 180° W = 270° 
Interkardinális irányok: NE = 45° 
SE = 135° SW = 225° NW = 315° 

Tengerészeti térképek: 
A tengeri térképek (Sea charts), a navigáció elengedhetetlen kellékei. Annak 

a követelménynek, hogy a Föld gömb alakját a síkban ábrázolja, illetve arról 
olyan vetületet alkosson, ami szögtartó, távolságtartó, és a fokhálózat 
egymással merőleges és párhuzamos egyenesekből álljon, a Mercator 
térképek felelnek meg a legjobban. 

Ezt a térképet matematikai módszerrel hozzák létre, amely nem mentes a 
torzulásoktól, de a fenti követelményeknek megfelel. A pólusok és a 
hetvenedik szélességi fok között nem használható. (λ >70°) A térképen 
feltüntetett adatok az alábbiak: 

- a térkép címe, ami megjelöli a tenger nevét és az adott körzetet, amit 
ábrázol 

- a katalógus száma 
- a kiadás helye és kelte 
- a javítások száma és kelte 
- a fokbeosztás a kereten belül 
- a mélységek és magasságok a megjelölt mértékegységben különböző 

figyelmeztetések (Cautions) információk 
Azok a térképek, melyeken a mélységek és a térképészeti magasságok 

méterben vannak megadva (metrikus térképek), többszínűek, így könnyen 
felismerhetők. 

A régebbi kiadású, színtelen térképeken ölben (jathom) adják meg a 
mélységeket. Ezek ma már ritkán fordulnak elő. A térképjeleket nemzetközi 
egyezmény szabályozza, ettől eltérés csak a rövidítésekben van, a kiadó 
ország nyelvétől függően. 
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A térképeket csoportosíthatjuk méretarányuk szerint is: 
Átnézeti térképek 1 : 2000.000 - 1 : 1000.000 
Útvonal térképek 1 : 1000.000 - 1 : 500.000 
Részlet térképek 1 : 500.000 - 1 : 100.000 
Parti térképek 1 : 100.000 - 1 : 50.000 
Kikötői térképek 1 : 50.000
A tengeri hosszmértékek alapjául egy meridián átlagos szögpercének 

ívhosszát vesszük. Ez a tengeri mérföld (jele: tmf. nm, M). Angolul nautical 
mile, hosssza 1.852 méter. 

Egyéb mértékegységek: 
1 tmf = 6.067 láb = 10 kábel = I 852 m 
1 láb (feet, ft) = 30,48 cm 
1 csomó (Knot, Kn) = l tmf/óra 
1 öl (fathom) = 1,83 m = 6 láb 
1 yard = 3 láb 9
1°= 60’ 
1’ = 60” = 1 tmf 

Térképi alapműveletek 

A térképi alapműveletek legfontosabb segédeszközei a szögrakó vonalzó, 
osztókörző, puha ceruza és radír. 

Egy adott földrajzi pont koordinátáinak meghatározása a térképen több 
módszerrel is megvalósítható. 

Az egyik a szögrakó vonalzókkal történik. Segítségükkel az adott pont 
helyzetét a szélességi és hosszúsági körökkel párhuzamosan kivetítjük a 
térkép szélein található fokbeosztásig, majd ott leolvassuk. 

A másik módszernél az osztókörzőt használjuk. A pontra helyezzük a körző 
egyik szárát, amíg a másikat a legközelebbi szélességi, majd hosszúsági 
párhuzamosra. A körző által rögzített távolságot a párhuzamosoktól a térkép 
fokbeosztására felmérjük, és leolvassuk a koordinátákat. 

A másik alapművelet a távolságmérés. Mint tudjuk, 1' szélesség különbség 1 
tengeri mérföldnek felel meg. 

Ha tehát két közeli pont távolságára vagyunk kíváncsiak, körzőnkkel a 
felvett távolságot rá mérhetjük a térkép szélein levő fokbeosztásra, a távolság 
magasságában, és leolvassuk azt. Nagyon fontos, hogy távolságokat csak a 
térkép két függőleges oldalán, a szélességi beosztáson szabad mérni. A térkép 
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vízszintes skáláján a földrajzi hosszúsági beosztás távolságegységenként való 
használata súlyos hibának számít, és tilos! 

Nagyobb távolságok mérését úgy végezzük, hogy az osztókörző nyílásába 
veszünk egy távolságegységet és azt forgatva, "lépkedve" megmérjük a két 
pont távolságát. 

Az iránymérés gyakorlata előtt tisztázni kell néhány alapfogalmat. 
A hajó útiránya („cours”) a meridián és a hajó hossztengelye által bezárt 

szög. Ezt az irányt a hajó nem egyenes vonalban követi, hiszen sok tényező 
(hullámzás, áramlás, szél) eltéríti.

 
1.sz. ábra

 

N – North – földrajzi észak 
Kp - Kurz Pravi – útirány - TC – True course
W - Azimut– iránylat - TB – True bearing
Az iránylat (Bearing) egy felszíni pont északhoz mért iránya a hajóhelyről. 

2. sz. ábra 

N – North - földrajzi észak Kp - Kurz Pravi - TC - True course - útirány 
RB – Relativ beering – Relatív iránylat 

Az orrirányhoz viszonyított iránylat a relatív iránylat (Relative Bearing). Ezt a 
gyakorlatban orrszögnek nevezzük, mert az orrvonaltól jobbra (zöld) és balra 
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(vörös) mérjük 0-tól 180 fokig, és a pozíciós lámpák színe szerint 
különböztetjük meg az adott oldalt. 

Helyzet meghatározást irányméréssel úgy végezhetünk, hogy kettő vagy 
több céltárgy irányszögét felvisszük a térképünkre. és a helyzetvonalak 
metszéspontjai által határolt terület súlypontjában található a hajónk. 

 

Mérésünk annál pontosabb, minél közelebb esnek egymáshoz a 
metszéspontok. 

Optimális, ha három céltárgy iránylatát mérjük, és ezek egymástól 60-120' 
fok szögeltérésben vannak. Az iránylatok méréséhez kézi tájolót vagy 
iránymérőt használunk, melyek lehetnek mágneses vagy elektromos kivitelűek. 
Mindkét készüléken az iránylatok rögzithetők, megkönnyítve ezzel a leolvasást. 

A mágneses tájoló használatakor számolnunk kell a deviáció és a variáció 
okozta mérési hibákkal. Az eljárást meggyorsíthatjuk azzal, ha a céltárgyainkat 
előre leazonosítjuk a térképen, illetve a valóságban. 

A mérések pontatlansága és a mérés alatt megtett út is növelheti a 
hibalehetőséget. 

3.sz. ábra 

B = sodródási szög 
A mérés ideje alatt a valódi irányunkat (Kp/TC) befolyásoló egyik hatást 

nevezzük szél okozta sodródásnak. A szél hatására a vízhez viszonyítva Kp/TC 
valódi útirányt tartó hajó - állóvízben - a fenékhez viszonyítva COG fenék 
feletti útirányban halad. 

A hajó fenékhez viszonyított mozgását ekkor a szél és az áramlás együttes 
hatása befolyásolja. Szél okozta sodródás estén a COG fenék feletti útirány és 
a Kp/TC útirány különbsége a fi sodródási szög: 

10



B = COG – Te 
A tengervíz jelentős áramlásait a megfelelő térképek, illetve hajózási 

kézikönyvek jelölik nagyságukkal és irányukkal. 

Helyzet meghatározást orrszög kettőzéssel is végezhetünk. 
A módszer az, hogy hajónk irányát (Kp/TC) felrajzoljuk a térképre az 

általunk becsült pozícióból. Olyan céltárgyat választunk, amely rövidesen az 
előre meghatározott szögben fog látszani. Legyen most ez a szög RB1=45°. Az 
adott szög észlelésétől mérjük a hajónk által megtett utat (D) mindaddig, amíg 
a céltárgyat RB2=90°-os iránylaton észleljük. Ekkor a hajónk olyan (D) 
távolságban lesz a céltárgytól, mint amekkora távolságot a hajó a mérés ideje 
alatt megtett. Hajónk helyzetét a gyakorlatban úgy szerkesztjük meg, hogy a 
céltárgytól berajzoljuk a második mérés iránylatát, és erre rámérjük a hajó 
által a két mérés között megtett (D) távolságot. 

A céltárgy legkisebb távolsága: Dm = D * sinRB2 

A mérés olyan szögpárokkal végezhető, amelyek cotangensei között a 
különbség nagyobb, mint 1. Ilyen szögpárok: 26°· 45°, 33°· 63°, 35°· 67°, 
37°-72°, 45°· 90°,
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Coast features Oblicie obale Partvonal jellemzői
G - Gulf z-zaliv tengeri öböl
B - Bay z-zaton parti öböl
Cove U-uvala öblöcske
Pass-Passage Pr. Vr-prolaz-vrata átjáró
Chan-Channel Kan-kanal csatorna
Strait Tj-Tjesnac tengerszoros
Entc - Entrance Ulaz Marina bejárat
Boat harbour, Marina kikötő 
Is - Island otok sziget
Pen-Peninsula  Pol-pluotok félsziget
C -Cape Rt. hegyfok

Lights Svjetla Fények
Position of light Pozicijasvjetla a jelzőfény pozíciója
Ll Ho/Lighthouse Svjetionik világítótorony
Bn tr/Lightbeacon Svjetleca oznaka világító bója
Light vessel Brod svjetionik világító hajó
Sector light 1 Svjetlo sa sektorom szektoros fény
Period in seconds Period u sekundama periódus idő (sec.)
Nominal range in NM Vidljivost u miljama normál láthatóság (tmf)
Group Grupa csoportos
Auxiliary light Pornocno vjetlo kiegészítő fény
Sect – Sector sekt - sektor szektor 
G – Green z-zeleno zöld
R – Red c - crvena piros 
W – White b - bijela fehér 
Y – Yellow z - zuta sárga 
Bu – Blue p - plava kék 

Quality of the Bottom Vrsta dna Fenékminőség
S – Sand p-pijesak homok
M – Mud, Muddy m-mulj, muljevit iszap
Si – Silt, Ooze Glib híg iszap
G – Gravel s-sljunak murva, kavics
St – Stones k-kamenje kő
R – Rock stijena, hrid szikla
R – Rock Gr-Greben zátony
Co – Coral kor-Koralj korall
Sh - Shells sk-skoljke kagylóhéjak
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Wd – See-weed,Grass t-trava tengeri fű
Bk – Bank Bk-Bnnak. Brak 
Obstn - Shoal Ptic-Opasna plicina veszélyesen sekély

Abbreviations Skracenice Rövidítések
Sea chart V ka-vidi kartu nagyléptékü térkép
Sea plan V pl-vidi plan kisléptékű térkép
Prohib - Prohibited zab-zabranjeno tilos
Approx - Approximate prib-priblizno közelítőleg
Kn - Knot (M/h) cv-cvor (M/sat) csomó
M - Nautical mile M-morska milja tengeri mérföld
NTM-Notices to Marines OZP-Oglas za pomorce közlemény
T-Temporary T-privremen ideiglenes
Kab-Cable length kab kabel (duljina) kábelhossz
LAT-Latitude Lat-geogr. Sirina földrajzi szélesség
Long-Longitude Long-geogr. Duljina földrajzi hosszúság
°Degree °Stipan fok
Minute of arc Minuta luka fokperc
Second arc Sekunda luka fokmásodperc

The other simbols Ostale oznake további  jelek
Depth 2 m Dubina 2m mélységi izobár 2m
Depth 5 m Dubina 5m mélységi izobár 5m
Pilot station Pilotska stanica révkalauz állomás
Anchorage for large vessels Sidriste za velike brodove horgonyzóhely nagy 
hajók részére
Anchorage prohibited Zabranjeno sidrenje horgonyozni tilos
Traffic separation scheme Odvojene rute prometa forgalom elválasztó terület
Submarine cable Podvodni kabel víz alatti vezeték
Submarine pipeline Podvodni cjevov víz alatti csővezeték
Limit of fishing zone Granica prodjucja ribolova  h a l á s z t e r ü l e t 
vége 
Limit of (restricted-prohibited) area Granica zabranjenog podrcja lezárt terület 
vége
Current in general Srruja opcenito áramlási irány (erős)
Flood stream Struja plime dagályáramlás 
Ebb stream Struja oseke apályáramlás
Radar responder beacon Uzvatna radar ozn válaszjelet sugárzó radar 
adó
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Dangers Oznake opasnosti Veszélyek
Rock with covers and uncovers Greben zuh za niske Vízből kiálló szikla 
sunken rock  víz alatti szikla
Depth unknown Dubina nepoznata mélység ismeretlen
Wreck showing Nasukana podrtina látható hajóroncs
Not dangerous wreck Priblizna producje nem vesz
Position approx Sumnijiva poz. hozzávetőleges pozíció
Position doubtful Zabranjeno podrucje kétséges pozíció
Restricted (prohibited) Usadene i plutajuce oznake elzárt terület
Fixed and floating beacon  fix és úszó jelző
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Világítótornyok karakterisztikái 

A fényjelzővel felszerelt, legismertebb földrajzi navigációt segítő eszközök a 
világítótornyok, - bóják, - póznák. - hajók. 

A fényjelzők adatait egy külön kiadványban, a Világítótornyok 
Jegyzékében (List of Lights and Fog Signals) földrajzi körzetük szerint 
csoportosítva adják közre. A térképen is feltüntetik jellemzőiket a könnyű 
megkülönböztetés érdekében. 

A karakterisztika az a sajátosság, amely alapján az egyik fényjelzés 
megkülönböztethető a másiktól. Ezek a jellemzők egy meghatározott rendszer 
szerint az egyes jelzőfények esetében tetszés szerint kombinálhatók, így 
elérhető, hogy egy adott területen belül két azonos kombináció ne forduljon 
elő, ezzel biztosítva, hogy egyértelműen azonosítható legyen a fény. 

angol 
FI (2) 10 13m 5M 
1.cs. 2.cs. 3.cs. 4.cs. 
horvát 
B BI (2) 10s 13m 5M 
1.cs. 2.cs. 3.cs. 4.cs. 
Fehér, kettőt villan 10 másodperc alatt, 13 m magasan van a fényforrás, 5 

tengeri mérföldről látni.
Az első jelzőcsoport a fény jellegére és színére vonatkozik. A zárójelbe tett 

mennyiség a felvillanások, vagy elsötétedések számát jelzi. A második 
jelcsoport a periódus időt, a harmadik a fény fókuszának tengerszint feletti 
magasságát, a negyedik pedig azt a távolságot jelöli meg, amelyről a fény 
észlelhető jó láthatóság esetén. 

Jellegük szerint a leggyakoribb fények a következők: 
Állandó fény: Olyan jelzőfény, amely folyamatosan világít. 
Villanó fény: Olyan jelzőfény, amelyben egy felvillanás szabályosan 

ismétlődik. Csoportosan villanó fény: Olyan jelzőfény, amelyben meghatározott 
számú felvillanásból álló csoport periodikusan ismétlődik. 

Elsötétedő (Occultív) fény: Olyan jelzőfény, amely hosszabb ideig világít, 
majd rövid ideig 

elsötétedik. 
Izofázisú fény: Olyan jelzőfény, amelyben a világítás és az elsötétedés 

időtartama azonos és periodikusan ismétlődik. 
Szektor fény: Olyan jelzőfény, amely különböző irányokból, más-más fénnyel 

világít.
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B - Bijelo - Fehér
C - Crveno - Piros
Z - Zeleno - Zöld
ž - zsuto - Sárga

Bóják, bójázási rendszerek 

A bóják célja, hogy veszélyes helyekre, akadályokra felhívják a figyelmet, és 
információt szolgáltassanak elkerülésüket illetően, továbbá hajózási útvonalat 
tűznek ki. 

IALA "A" és "B" International Association of Lighthouse Authorities. 
Az IALA "B" rendszert alkalmazza Észak-, Közép- és Dél-Amerika, Japán, 

Korea és a Fülöp- szigetek. Az összes többi kontinens; beleértve Európát is, az 
IALA "A" rendszert használja. A rendszer ötféle jelcsoportot tartalmaz: 

- Laterális jelek 
- Elkülönült veszély jelek 
- Biztonságos-víz jelek 
- Kardinális jelek 
- Különleges jelek 
A bójákra jellemző alakjuk, tetőjelük, színük és fényjelzésük. A laterális 

bójázás színei a nyílt tenger felőli érkezési irányból vannak megkülönböztetve, 
az ettől eltérő irányt a térképeken különjelölik. 

                
hajózó út baloldala           biztonságos vízterület              hajózó út jobb 

oldala

Az elszigetelt veszélyt (lsolated danger) jelző bójákat kisebb kiterjedésű, 
vízfelszín alatti akadályoknál alkalmazzák (zátony, roncs, stb.). Tetőjele, 
egymás felett két fekete gömb. 
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Fénye két csoportosan felvillanó fehér fény (FL(2)). Minden oldalról 

elkerülhető. 
A különleges jelzésekkel (Special signs) megjelölt helyről bővebb információt 

a térképekről, vagy a hajózási útmutatókból tudhatunk meg. Tetőjele sárga, 
kereszt alakú. Fénye sárga, bármilyen ritmusú lehet. 

A kardinális kitűzési rendszer azt a kardinális irányt jelöli meg, amelyről a 
bója kerülendő. Tetőjele két fekete kúp, fénye gyors felvil1anású fehér fény. A 
bója teste sárga - fekete, vízszintes csíkozású.
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Kitérési szabályzat, COLREG 

A Colreg, a tengeri hajók összeütközésének elkerüléséről szóló nemzetközi 
egyezmény, ami egységesen szabályozza a tengeren alkalmazandó útjog 
szabályait. 

Felelősség: 
A Colreg szerint előírtak nem mentesítik sem a hajót, sem a tulajdonosát, 

parancsnokát, vagy személyzetét a szabályok betartásának elmulasztásából 
származó következmények vagy olyan óvatossági rendszabály elmulasztásának 
következményei alól, amelyet a rendes tengerész gyakorlat, vagy az eset 
különleges körülményei megkívánnak. 

A szabályok értelmezésekor és alkalmazásakor megfelelő tekintettel kell 
lenni minden, a hajózásból és összeütközésből származó veszélyre valamint 
minden különleges körülményre, beleértve az érintett hajók korlátozott 
manőverképességét, amelyek szükségessé tehetik, hogy egy közvetlen veszély 
elkerülése érdekében ezektől a szabályoktól eltérjenek. 

Általános meghatározások: 

Géphajónak azt a hajót nevezzük, amely gépi erővel halad. 

Vitorlás hajónak csak az a jármű minősül, amely vitorláin kívül más 
meghajtást nem használ. 

Halászattal foglalkozó hajó az, amelynek manőverező képességét a 
halászeszköze korlátozza. Nem kormányozható hajó az, amely valamilyen 
kivételes körülmény  miatt képtelen más hajó útjából kitérni. 

Manőverező-képességében korlátozott hajónak az minősül, amely 
munkájából  adódóan nem tud a kívánt módon manőverezni, kitérni. 

A felelősség megoszlása a hajók között: egy táblázat segítségével 
ábrázoljuk. A nyíl irányában következnek azok a vízi járművek, amelyeknek 
kötelesek a felsorolásban előbb szereplők kitérni. 

- Géphajó 
- Vitorlás hajó 
- Halászattal foglalkozó hajó 
- Manőverező-képességében korlátozott hajó 
- Nem kormányozható hajó 
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Az összeütközés elkerülésére alkalmazandó szabályok egymás látókörében 
lévő hajók számára: 

Géphajók egymás között, szembejövő helyzetben kötelesek útirányukat 
jobb felé változtatni úgy, hogy a másikat bal felől hagyják el. Éjszaka akkor 
tekinthetjük helyzetüket szembejövőnek, ha a másik géphajó árboclámpáit 
egyvonalban, és mindkét oldallámpáját látjuk (Jobbra tarts).

Jobbra: Kitérés egyszerű 
helyzetben.

Az ábrákon a szaggatott 
v o n a l a h e l y t e l e n 
manővert jelzi!!!

Keresztező helyzetben a géphajó akkor köteles kitérni, ha a másik 
géphajót a saját jobb oldalán látja.

(Jobbkéz-szabály)

Utolérő helyzet akkor áll fenn, ha éjszaka az utolérő hajó a másiknak csak 
a farlámpáját látja, az oldalfényeit nem. Ebben az esetben az utolért hajót 
irányváltoztatásra nem kényszerítheti.

Az útjogos hajó mindaddig köteles útirányát és menetsebességét 
megtartani, amíg a másik hajó a manőverével nem végzett egy biztonságos 
távolságba nem került. Ez alól csak akkor tehet kivételt ha összeütközés 
veszélye áll fenn.

Az útadásra kötelezett hajó köteles kellő időben elvégzett, lényeges 
manőverrel kitérni, és ezzel jelezni előnyt adó szándékát.
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Két vitorlás hajó találkozásakor a következők szerint kell kitérni:

1.   Annak a hajónak kell kitérni a másik útjából, amelyik a szelet balról 
kapja, azaz bal csapáson halad. (A fővitorla jobb oldalra feszül.) A 
jobb csapáson haladó hajónak van elsőbbsége. (jobbról kapja a 
szelet, balra van a nagyvitorlája)

2. Ha mindketten azonos oldalról kapják a szelet (azonos csapáson 
vitorláznak), a szél felőli oldalon levő köteles helyet adni a szél 
alatt levőnek.

Megjegyzés: az a hajó, amely balról kapja 
a szelet, és nem tudja eldönteni, hogy a 
szél felőli oldalán haladó hajó merről kapja 
a szelet, köteles a másiknak utat engedni.

Előzés
Minden hajó, vitorlás vagy géphajó, amikor 
egy másikat megelőz, köteles megfelelő 
távolságot tartani, míg azt el nem hagyja és 
az összeütközés veszélye el nem múlik.

Megjegyzés: a k i térés i szabá lyok 
szempontjából, ha egy vitorlás gépet 
használ - tekintet nélkül arra, hogy 
vitorlázik-e vagy sem- „géphajónak” 

tekintendő, és mint ilyen, alá kell vetnie magát azoknak kormányzási és 
kivilágítási szabályoknak, amelyek a géphajóra vonatkoznak.

20



Fények és jelzések (Lights and Shapes)

A fényeket napnyugtától napkeltéig kell viselni. Az olyan fényforrás, ami 
megtévesztő lehet, ezen idő alatt nem alkalmazható.

A hajókon a következő navigációs lámpák lehetnek felszerelve:

Árbócfény: a hajó hossztengelyében, szimmetrikusan elhelyezett, 
225°-os szögben előre világító, folyamatos, erős, fehér 
fényű lámpa.

Oldalfény: jobb oldalon (star board) zöld, baloldalon (port board) 
v ö r ö s f é nyű l ámpá t a l k a lmazunk , me l yek a 
hossztengelytől hátrafelé, 112,5°-os szögbe világítanak

Farfény: a hajó farán elhelyezett, a hossztengelyhez képest 
 hátrafelé,  s z immet r i kusan , 135°-os szögben 
 folyamatosan világító, szokásos  fényerejű, fehér színű  

Vontatófény: a farfénnyel azonos jellemzőkkel rendelkező, sárga színű 
Körbevilágító fény: amely megszakítás nélkül, 360 fokos szögben világít
Villanó fény: szabályos időközökben 120 vagy több villanást mutató

Fények láthatósága:
Hajó hossza   <12m  12-50 m  >50m
Árbocfény:  2 tmf   3 tmf   6 tmf
Oldalfény:   1 tmf   2 tmf   3 tmf
Farfény:   2 tmf   2 tmf   3 tmf
Körbevilágító fény: 2 tmf   2 tmf   3 tmf

           navigációs fények

A jelzőtestek színe: fekete. Alakjuk: lehet kúp, gömb vagy henger.
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7 m alatti géphajó, melynek max sebessége 7 csomó
Vessel under 7m LOA max. speed not exceeding 7 kn
viselni köteles egy minden oldalról jól látható, 360 fokban körbe világító fehér 
fényt.
_______________________________________________________________

50 m-nél rövidebb, menetben lévő géphajó 
Power Driven Vessels underway/less than 50 metres 
viselni köteles: árbocfényt, oldalfényeket, farfényt (navigációs fényeket)

_______________________________________________________________

50 m-nél hosszabb, menetben lévő géphajó

Power Driven Vessels underway

viselni köteles: két árbocfényt, oldalfényeket, farfényt. A második árbocfényt az 
első mögött legalább 9m-el, és felette 3 m-el kell elhelyezni.

_______________________________________________________________

Menetben lévő vitorlás hajó
Sailing Vessels not using power 
viselni köteles az oldalfényeket és a farfényt. (20 m-nél rövidebb vitorlás az 
árboccsúcson egy lámpába kombinálva viselheti ezeket a fényeket.)
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Menetben lévő vitorlás az előírt fényeken felül viselhet függőleges vonalban, 
felül vörös, alul zöld, körbevilágító fényt.
Vitorlás, ha gépi hajtást is használ, éjjel egy árbocfénnyel, nappal egy lefelé 
mutató fekete kúppal ezt jeleznie kell.
A kombinált árbocfény és a vörös-zöld körbevilágító fény egyidejűleg nem 
használható.A 7 m-nél kisebb vitorlás a fenti navigációs lámpák viselésére nem 
kötelezett, de egy fehér fényű lámpát idejében fel kell mutatnia, ha más 
hajóval találkozik.
_______________________________________________________________

Légpárnás jármű és szárnyashajók
Hovercraft and hydrofoils
a géphajóra előírt fényeken kívül egy körbevilágító, villanó sárga fényt is viselni 
köteles.

______________________________________________________________

Aknaszedő hajó - Vessel minesweeping
A géphajókon előírt fényeken kívül viselni köteles három, talpára 
állított háromszög alakban elrendezett, zöld fényű lámpát, nappal 
hasonlóan elhelyezett három fekete gömböt.

_______________________________________________________________
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Vontatóhajó - Towing Vessels
Viselni köteles két egymás felett elhelyezett, fehér árbocfényt, ha a 
vontatmány hossza a 200 m-t meghaladja, egymás felett három árbocfényt. Az 
oldalfényeken és a farfényeken kívül a farfény felett egy sárga (vontató) fényt 
is alkalmaznia kell. A vontatmánynak a navigációs fényeket kell viselnie.
Nappal, ha a vonta hossza a 200 m-t meghaladja, a vontatónak és a 
vontatmánynak egyaránt viselnie kell egy fekete rombuszt.

_______________________________________________________________
Halászhajó, ha vonóhálót - Fishing Vessels /in trawling/
vagy fenékkaparó hálót vontat maga után, az árbocfény közelében, egymás 
felett, felül zöld, alul fehér körbevilágító lámpát, és navigációs fényeket köteles 
viselni. Ha a hosszúságuk az 50 métert meghaladja, a zöld-fehér lámpa 
mögött, és annál magasabban egy fehér árbocfényt kell még alkalmaznia.
A halászhajó nappali jelzése csúcsával összefordított, fekete kettős kúp. A 20 
m-nél kisebb hajó egy kosár felhúzásával helyettesítheti ezt.

_______________________________________________________________

Halászhajó, kerítőhálóval halászó hajó
Fishing Vessels (other than trawling)
(a háló a felszínen úszik), az árboclámpa helyén, egymás felett, felül vörös, alul 
fehér körbevilágító fényt köteles viselni. Nappal csúcsaival összefordított, 
fekete kettős kúpot visel. Ha 20 m-nél rövidebb a hajó, ezt egy kosárral 
helyettesítheti. Ha a háló a hajótól 150 m-nél messzebbre nyúlik, viselnie kell 
egy körbevilágító fehér lámpát, vagy egy csúcsával lefelé, a háló irányába 
mutató fekete kúpot. Ha a vízhez viszonyítva halad, akkor oldalfényeket és 
farfényt is köteles viselni.

______________________________________________________________
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Merülése miatt manőverképességében korlátozott hajó
Vessels constrained by draught

A normál navigációs fényeken kívül viselni köteles függőleges vonalban 3 db 
vörös fényű lámpát. Nappal egy fekete hengerből álló jelzést.______________
Manőverképességében korlátozott hajó
Vessels Restricted in ability to manoeuvre
éjjel viselni köteles függőleges vonalban vörös-fehér-vörös fényű 
lámpákat. Nappal függőleges irányban elrendezett, fekete gömb-
rombusz-gömb jelzést. Valamint ha halad, oldalfényeket és farfényt is 
alkalmaznia kell.

_______________________________________________________________
Nem kormányozható hajó - Vessels not under command
éjjel függőleges irányban két vörös fényű lámpát kőteles viselni. Nappal 
függőleges vonalban két fekete gömböt köteles viselni.
Ha a vízhez viszonyítva halad, oldalfényeket és farfényeket is viselnie kell.
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Megfeneklett hajó
Vessels aground

a horgonyfényein kívül két, függőleges vonalban elhelyezett, vörös 
körbevilágító lámpát is köteles viselni.
Nappal függőleges vonalban három fekete gömböt kell alkalmazni.
_______________________________________________________________
Horgonyon álló hajó
Vessels at anchor
viselni köteles egy körbevilágító fehér fényt, nappal egy fekete gömböt. Az 50 
m-nél nagyobb horgonyon álló hajónak az orrészen, az orrban elhelyezettnél 
alacsonyabban még egy körbevilágító fehér fényt is kell alkalmaznia és a két 
fény között a fedélzetet kivilágítania.

_______________________________________________________________
Révkalauz hajó
Pilot Vessels
géphajóra előírt lámpákon kívül viselni köteles függőleges vonalban, felül 
körbevilágító fehér, alul körbevilágító vörös fényt.
Nappal viselnie kell a H (Hotel) lobogót.

______________________________________________________________
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Kotrással vagy víz alatti munkálatokkal foglalkozó hajó, amikor 
manőverképességében korlátozva van
Vessels engaged in dredging or underwater operations
viselni köteles: éjjel függőleges vonalban vörös-fehér-vörös fényű lámpákat, 
nappal függőleges irányban elrendezett, fekete gömb-rombusz-gömb jelzést.

Ha a vízhez viszonyítva halad, oldalfényeket és farfényt is alkalmaznia kell. 
Ezen kívül, ha akadály áll fenn, viselni köteles:
- függőleges vonalban két körbevilágító, vörös fényű lámpát, nappal két 
fekete, rombusz alakú testet, hogy jelezze azt az oldalt, ahol az akadály van,

- függőleges vonalban két körbevilágító, zöld fényű lámpát, nappal két 
fekete gömböt, hogy jelezze azt az oldalt, amelyen más hajók elhaladhatnak,

- amikor horgonyon áll, akkor is ezeket a jelzéseket kell használnia (az oldal és 
a farfények kivételével).

_______________________________________________________________
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Hangjelzések

Rövid hangjel alatt az egy-két másodpercig tartó hangjelzést értjük. (Jele: .) 
Hosszú hangjel kifejezés négy-hat másodpercig tartó hangjelzést jelent. 
(Jele:--) 
Manőverek hangjelzései:

Útirányomat jobbra változtatom .    (1 rövid)
Útirányomat ballra változtatom . .     (2 rövid)
Gépeim hátramenetben járnak . . .   (3 rövid)
Nem értem jelzésedet   . . . . .     (5 rövid)

Hajók keskeny csatornában
Be nem látható kanyar előtt  _   (1 hosszú)
Előzni szándékozom jobb oldalán _ _ .  (2 hosszú, 1 rövid)
       bal odalán _ _ . .   (2 hosszú, 2 rövid)
Beleegyezés, igen   _ . _ .    
Nem      _ . 

Rossz látási körülmények között - ködben (éjjel vagy nappal)

2 percenként ismételni kell
Vitorlás hajó     _  (5 mp hosszú hangjelzés)
ha vmi p rob lémája van , p l : ha lászha jó , mozgásában vagy 

manőverképességében korlátozott    _ . . 
vontató hajó _ . . a vontatmány  _ . . .   

1 percenként ismételni kell, ha a hajó horgonyon áll, vagy zátonyon van:

100 m-nél kisebb hajó horgonyon 5 mp-ig csengő (ahol a horgony van)
100 m-nél hosszabb hajó horgonyon 5 mp-ig csengő, majd egy gong
100 m-nél kisebb hajó zátonyon  . . . 5mp csengő . . . 
100 m-nél hosszabb hajó zátonyon  . . . 5 mp csengő . . . plusz gong
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Tengeri kommunikációs rendszerek
MERSAR, a tengeri kereskedelmi hajók felkutatási és mentési kézikönyvének 

rövidítése.

GMDSS rendszer: Global Maritime Distress and Safety System = Globális 
Tengeri Vészjelző és Biztonsági Rendszer.

Alapgondolata, hogy a leggyorsabban riasszák  mentési és felkutatási 
központokat, és a szerencsétlenül járt hajókhoz elérhető közelségben lévő 
hajókat. Az RRC (Mentési Koordináló Központ) összehangolja, irányítja a 
mentést, növelve hatékonyságát. Gyorsabban továbbítja a biztonságos 
hajózást elősegítő közleményeket (pl, időjárás-jelentés, navigációs 
információk). 

A GMDSS rendszer alapfunkciói, feladatai:
Riasztás (vészhelyzet-jelző rádióbója által (EPIRB)
Mentést és felkutatást koordináló kommunikáció
Helyszíni kommunikáció:a bajba jutott hajó és a mentésre érkező hajó 

között középhullámon és az URH-n folyik
Helyzetazonosító jelzések: 9 GHz-en működő radartransportert (SART) 

valamint az e sávban (X-sáv) működő felkutató radarokat alkalmazzák.
Tengerészeti biztonsági információk továbbítása: navigációs és biztonsági 

figyelmeztetések, sürgős hajózási közlemények. Ezeket az adásokat a Globális 
Hajózási Figyelmeztető Szolgálat (WWNWS) koordinálja. Ezek továbbítására 
szolgálnak a nagytávolságú NAVAREA adások és a középtávolságú rádiótelex 
rendszer a NAVTEX. Ezeket az információkat továbbítja az INMARSAT műholdas 
rendszer SAFETYNET adása is.

Általános rádiókommunikáció: hajók és a szárazföld között
Hajók közötti kommunikáció: ultrarövidhullámú (VHF) rádiótelefonon

A GMDSS kommunikációs rendszerei:
Műholdas rendszerei:
INMARSAT: geostacionárius műholdakat alkalmaz, amelyek az 1,5 és 1,6 

GHz –es frekvencia sávban működnek és biztosítják a hajó-part illetve a part–
hajó irányú kommunikációt. Ez a rendszer lehetővé teszi, a bajba jutott 
hajókról való riasztás adását a hajó INMARSAT rádióállomásán keresztül vagy a 
vészhelyzetjelző rádióbója (INMARSAT EPIRB) által. Illetve a kétutas 
kommunikációt rádiótelexen vagy rádiótelefonon.
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A COSPAS – SARSAT rendszer közel poláris pályákon keringő műholdakat 
alkalmaz, amelyek a 406 – 406,1 MHz-es frekvenciasávban működnek. A 
rendszer a vészhelyzetjelző bójákon (EPIRB, ELT) keresztül vészriasztásra 
szolgál.

Földi kommunikációs rendszerei: adótávolság és a hatótávolság alapján 
csoportosítjuk

Nagytávolságú kommunikációs rendszer: A rövidhullámú adások nagy 
távolságú összeköttetést biztosítanak a hajó – part, part – hajó irányú 
kommunikációban. A vészhívásokra és a biztonsági közleményekre a 4,6,8,12 
és 16 MHz-es sávokban külön frekvenciák vannak kijelölve. A vész és 
biztonsági kommunikációra a digitális szelektív hívási rendszert alkalmazzák
(HF DSC)

Középtávolságú kommunikációs rendszer: 2 MHz-es frekvenciasáv szolgál. 
A vészriasztás és a biztonsági kommunikáció a hajó – part, hajó – hajó, part – 
hajó irányában digitális szelektív hívással a 2187,5 kHz-en történik (MF DSC)

A rádiótávbeszélőn lebonyolított vész – és biztonsági forgalomra- ideértve a 
mentési és felkutatási , illetve a helyszíni kutatással kapcsolatos 
kommunikációt a 2182 kHz-es frekvencia használható.

A 2174,5 kHz-et vész és biztonsági levelezés rádiótelexen történő 
továbbítására tartják fenn.

500 kHz-en a partról – hajóra irányuló kommunikáció zajlik. Az 518 kHz-es 
frekvencián a NAVTEX rendszerben navigációs és meteorológiai 
figyelmeztetések kerülnek továbbításra.

Rövidtávú kommunikációs rendszer: URH berendezéseket alkalmaznak a 
következők szerint. A 156,525 MHz-es frekvencia (70-es csatorna) a digitális 
szelektív rendszerű vészriasztára és biztonsági hívásokra szolgál (VHF DSC)

A 156,8 MHz (16-os csatorna) a rádiótávbeszélőn való segélykérésre és 
biztonsági közlmények továbbítására szolgál, ide értve a mentési és a helyszíni 
kutatással kapcsolatos közleményeket is.
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A rendszer hajózási körzetei:
A1 körzet: a szárazföldön létesített, URH-n működő parti állomások 

hatótávolságán belüli tengerrész (20-30 tmf a partoktól). Elsődleges riasztás 
eszköze a VHF DSC.

A2 körzet: a szárazföldön létesített közép-frekvencián üzemelő parti 
állomások hatótávolságán belüli tengerrészek (100 – 150 tmf). Elsődleges 
riasztás eszköze az MF DSC.

A3 körzet: a geostacionárius tengeri távközlési műholdak(INMARSAT) 
határterületén belül eső tengerrészek (kb 700 N – 700 S közé eső területek). 
Elsődleges riasztás eszköze: HF DSC és vagyaz INMARSAT terminál.

A4 körzet: az A1, A2, A3 kívül eső többi tengeri körzet. Elsődleges riasztás 
eszköze a HF DSC, tartalék rendszere a COSPAS/SARSAT EPIRB.

Nemzetközi kódjelzések
Használatuk elsősorban olyan helyzetekben indokolt, mikor a hajózással 

vagy személyek biztonságával kapcsolatban van közlendőnk, illetve várunk 
üzenetet.

Ezek továbbítására is használnak hang- és fényjeleket, de más eszközökkel 
is érintkezésbe léphetnek egymással a hajók, repülőgépek, illetve parti 
állomások.

Ilyenek:  - Lobogó jelzés
  - Fénymorze, hangjezés morze jelek segítségével

  - Közlés szócső segítségével

  - Rádiótávíró, Rádiótelefon

- Morzejelzés kézi zászlókkal vagy karokkal
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Vészjelzések
Az  alábbi  jelzések  együtt  vagy  külön-külön,  veszély  jelzésére  vagy  

segítség  kérésére használhatók.
1. Ágyúlövés vagy más robbanásszerű hangjelzés, kb. egyperces 

 időközökben leadva.
2. Bármilyen kódjelző készülék folyamatos működtetése.

3. Vörös  csillagot  szóró  rakéták  vagy  lövedékek  egyenként  való  
 fellövése  rövid időközönként.

4. SOS morzejelekből álló jelcsoport távírón, bármilyen más jelzési 
 módszerrel leadva.

5. Rádió-távbeszélőn leadott „Mayday” jelzés.
6. Nemzetközi kódjelzés szerint leadott „NC” vészjel.
14.   Vészjel rádiója EPIRB által sugárzott jel. (COSPAS-SARSAT 

rendszerben     406 MHz INMARSAT  rendszerben 1,6 G)

7. Egy olyan jelzés, ami egy négyszögletű lobogóból és alatta vagy 
 fölötte elhelyezett gömbből áll.

8. Lángjelek a hajón, mint pl. egy hordó kátrány vagy olaj lángolása, stb.

9. Vörös fényt adó ejtőernyős röppentyű vagy vörös színű kézi fáklya.

10. Füstjel, amely narancssárga színű füsttömeget áraszt.
11. Mindkét oldalra kiterjesztett karok lassú és ismételt leeresztése és 

 felemelése.

12. Rádió-távíró vészjel (12-es vonássorozat egy perc alatt, ahol a vonások 
 hossza négy másodperc).

13. Rádiótelefon vészjel (220 HZ és 1300 Hz frekvencián váltakozó 
 hangszínű adás, 30 és 60 másodperc időtartamon belül).
A jelzések lehetnek:

1. Egybetűs jelzések. melyek fontos, gyakran használt üzeneteket 
 tartalmaznak. Az ABC betűit egy-egy jelentéssel ruházzák fel.

2. Kétbetűs jelzések az Általános Rész számára.
3. "M" betűvel kezdődő hárombetűs jelzések az Egészségügyi Rész 

számára. A kódjelzéseket a Nemzetközi Kódkönyv (International Code of 
Signals) tartalmazza. Ezen jelzések forgalmazása csak meghatározott 
szabályok szerint történhet.

A Nemzetközi Kódjelzések alkalmazásával a vészközlemények adását 
meggyorsíthatjuk, illetve egyértelműbbé tehetjük. A kódokat a Nemzetközi 
Kódjelzések kiejtési táblázata szerint betűzzük és a kódjelzés adását az 
„INTERCO” szóval vezetjük be. Az alábbi táblázat néhány, vészhelyzetben 
alkalmazható kódot mutat be.
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Kódszavak   Jelentés
Kódok a veszély jellegének megadására:
Alpha + Echo   El kell hagynom a hajómat.
Charlie + Bravo   Azonnali segítségre van szükségem.
Charlie+Bravo+soxisix  Azonnali segítségre van szükségem, a hajómon tűz van.
Delta + X-Ray   Hajóm süllyed.
Hotel + Whiskey   Másik hajónak ütköztem.

Válaszok a vészhelyzetben lévő hajónak:
Charlie + Papa   Segítségére sietek.
Echo + Delta   Segélyhívását vettük.
Echo + Lima   Ismételje meg a baleset pozícióját.

Bravo + Romeo:   Helikopterre van szükségem
Delta + Victor:    Csúszok
Echo + Foxtrot:   A korábban leadott vészjelzések törölve
Foxtrot + Alpha:   Add meg a helyzetem
Juliet + Lima:    Zátonyra futhatsz
November + Charlie:  Bajban vagyok
Papa + Delta:    A navigációs fényeid nem láthatóak
Quebec + Delta:   Előre megyek
Quebec + Lima:   Karanténnal lezárt hajó
Quebec + Tango:   Ne horgonyozz!
Quebec + Uniform:   Horgonyozni tilos
Quebec + Xray:   Engedélyt kérek a horgonyzásra
Quebec + Helyettesítő 1:   Fertőző betegség a fedélzeten
Romeo + Uniform:   Maradj távol tőlem, nehezen manőverezek
Sierra + Oscar:    Azonnal állítsd le a hajód!
Uniform + Mike:   A kikötő lezárva a forgalom elől
Uniform + Papa:   Sürgős engedélyt kérek a kikötésre, vészhelyzet.
Zulu + Lima:    Vettem a jelet, de nem értem.
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Lobogók! Kódbetűk! Betűk jelentései

Alpha! ! Búvár dolgozik alattam, tartsa magát távol tőlem, lassan 
  haladjon el mellettem!   

Bravo! ! Veszélyes árut rakok be vagy ki, illetve szállítok

Charlie Igen, igenlés

Delta  Tartsa magát távol tőlem, nehezen tudok manőverezni

Echo  Útirányom jobbra változtatom

Foxtrott Üzemképtelen vagyok, lépjen velem kapcsolatba

Golf  Révkalauzra van szükségem

Hotel  Révkalauz van a fedélzeten

India  Útirányomat balra változtatom

Juliett  Tűz van a hajómon, veszélyes anyagot szállítok, tartsa magát 
  távol tőlem!
Kilo  Érintkezésbe kívánok lépni önnel

Lima  Azonnal állítsa le a hajóját

Mike  Gépem áll, hajóm a vízhez viszonyítva nem halad

November Nem, tagadás

Oscar  Ember a vízben

Papa  Mindenki jelentkezzen a fedélzeten! A hajó kifutni készül
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Quebeck Járványmentes vagyok, szabad behajózást kérek!

Romeo Nincs önálló jelentése

Sierra  Gépeim hátramenetben járnak

Tango  Tartsa magát távol tőlem, kettős vonóhálóval dolgozom

Uniform Veszély felé halad

Victor  Segítségre van szükségem

Whisky Orvosi segítségre van szükségem

X-raj  Szüntesse be szándékai végrehajtását, és figyelje a jelzéseimet

Yankee Horgonyomat vonszolom

Zulu  Vontatóhajóra van szükségem

Számlobogók, Számok 

0 Nada / Zero  5  Panta / Five

1 Una / One    6   Soxi / Six

2 Bisso / Two  7   Sete / Seven

3 Terra / Three  8  Okto / Eight

4 Karte / Four  9  Nove / Nine

helyettesítő 1   helyettesítő 2  helyettesítő 3  válasz
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VHF rádiótelefon
A VHF hajózási rádiócsatornák a 156-178 MHz frekvenciatartományba esik. 

Innen ered a rendszer elnevezése is, hiszen ezek a frekvenciák a VHF, azaz 
Very High Frequency, magyarul az URH, ultrarövid-hullámú sávba tartoznak.

A DSC szó a Digital Selectiv Call (digitális szelektív hívó) rövidítése. Ez a 
VHF rádióhoz csatlakozott modemegység, amely egy kijelölt csatornán (70-
es) meghatározott tartalmú üzeneteket tud küldeni és fogadni.

A rádiótelefon frekvenciáit sorszámmal ellátott csatornák tartalmazzák, 
melyeket gyárilag behangolnak a készülékbe. Ha rádiónk simplex 
üzemmódban dolgozik, egyetlen frekvenciát használ adásra és vételre 
egyaránt. Az adás irányát a kézi beszélő nyomógombjával tudjuk 
meghatározni. Hatótávolsága függ az adó teIjesítményétől, és a vételi 
viszonyoktól. Az üzenetek befejezését, illetve a vételre kapcsolást az "over" 
szóval jelezzük.

Duplex üzemmódban az adás és a vétel külön frekvenciákon történik.
K e z e l é s e 

rendkívül egyszerű. 
B e k a p c s o l á s a 
általában az “on/
off” gombbal, vagy 
a “ v o l u m e ” 
f e l t e k e r é s é v e l 
t ö r t é n i k . 
F e l h a n g o s í t v a 
s e r c e g ő h a n g o t 
ha l l unk , me ly a 
rádió saját vagy a 
környezetének zajait jelenti. Ezt el tudjuk folytani a “Squels” - zajzár gombbal. 
Addig növeljük a zajzár szintjét, amíg épp el nem hallgat a sercegő hang. A 
VHF rádiót a 16-os csatornára kell állítani, mert ott érkezhet hozzánk hívás. Ha 
távoli állomást keresünk, akkor a “High/Low” (25/1W) gombbal a “High” 
állásra tesszük.

Amennyiben két csatorna forgalmazását akarjuk egyszerre figyelni, akkor a 
“Dual wach” funkciót használjuk. Ehhez a csatornaválasztó gombbal 
megkeressük a figyelendő csatornát, mondjuk a 67-est, majd megnyomjuk a 
“dual wach” gombot. Ekkor a 16-os és 67-es csatornát is hallom egyszerre. 
Adásnál, először ki kell kapcsolnom azt, majd megkeresni azt a csatornát, 
amelyiken adni szeretnék.
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Vészhívás a VHF DSC segítségével:
Vészhelyzetet akkor kell bejelenteni, amikor a hajót és ezzel a rajta lévő 

személyeket a hajó vezetőjének megítélése szerint közvetlen és elháríthatatlan 
veszély fenyegeti, és ezért segítségre van szüksége.

Fontos tudnivaló!!!!
 - Az emberi élet mentése ingyenes, ezért működtetik a segélyszolgálatot.
 - A hajó mentését ugyanakkor díj ellenében végzik.

- Amikor leadunk egy Mayday hívást, azzal lemondunk a hajónkról. Ha 
mégis megmentik, a nemzetközi bírói gyakorlat az, hogy a hajó 
értékének bizonyos százalékát megítélik a mentésben résztvevőknek. 
Ezért, mikor vontatásra, üzemanyagra vagy tengeri segítségnyújtásra 
van szükségünk - tehát nincsen közvetlen életveszély- akkor a PANPAN 
hívást szabad csak használni.
- gyakran nehéz elválasztani a mentést és segélykérést. Ezért fontos a 

szabályos forgalmazás. Egyértelműsítik a hívás típúsát: kijelenti-e a 
hívó, hogy MAYDAY helyzetben van. Amennyiben igen, akkor 
kötelezően megindul a mentés. Ha mégsem bizonyul igaznak, akkor 
kiszámlázzák a költségeket. Fontos az is, kinek a kötelével történt a 
vontatás. Ha a mentőhajóéval, akkor a kikötőbe érve benyújthatja 
igényét a hajóra, vagy a vontatás számláját.

Minden állomás köteles fogadni a vészhívást, mely elsőbbséget élvez minden 
más hívással szemben. Az állomásnak válaszolnia kell a vészhívásra és meg 
kell tennie a szükséges lépéseket.

Gyors riasztás - Distress
Gyorsriasztás esetén a piros DISTRESS vagy “SOS” ablakot kell felhajtani, 

majd az alatta lévő gombot 6 mp-ig nyomva kell tartani. Ekkor elektronikus 
ciripelést hallunk. A rádió ekkor kisugározza a hajó MMSI azonosítóját, a 
koordinátáit és a küldés időpontját. Továbbá a készülék leadja a vészhelyzet 
típusát, ami ilyenkor “undesignated” lesz. 

Ha van elegendő időnk, akkor teljes riasztást kell leadni. Először ki kell 
választani a vészhelyzet típusát, a menü gomb menyomásával a következő 
listából:  1: tűz/ robbanás - fire/ explosion

  2: vízbetörés - flooding
  3: összeütközés - collision
  4: zátonyra futás - grounding
  5: dőlés, felborulás veszély - listing, danger of capisizing
  6: süllyedés - sinking
  7: műveletképtelen sodródás - drifting (disabled and adrift)
  8: fegyveres támadás/ kalóztámadás - armed attack/ piracy
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  9: meghatározatlan vészhelyzet - Undesignated distress
  10: hajó elhagyás - abandoning vessel
  11: ember a vízben / MOB, personal over board
Ezt követően a készülék feladja a hajó utolsó GPS koordinátáit. Ha ezek 

hibásak, tudunk módosítani rajta. Ezután meghatározza az időpontot UTC-ben 
(világidőben). Amenniyben jók az adatok, akkor a piros DISTRESS vagy “SOS” 
gombot 6 mp-ig nyova kell tartani, így az üzenetünk tartalmazza a vészhelyzet 
típusát.

Vészfrekvencia a 156,8 MHz-en, 16-os csatornán
Itt forgalmazni csak meghatározott szabályok szerint lehet! A parti 

állomások szolgálati idejük alatt, hajóállomásokon menetben folyamatos 
figyelést tartanak a frekvencián.

Eljárás jellege Kulcsszó Mikor használjuk?

Vészhelyzet / Distress MAYDAY Ha egy hajó és a 
személyzete közvetlen 
életveszélyben van és 
segítséget kérnek.

Sürgősség / Urgency PAN PAN PAN Ha a hajó személyzetének 
egy vagy  több tagja 
veszélyben van de a hajó 
nem.(Man over board)

Biztonság / Safety SÉCURITÉ Az olyan állomás küld ilyen 
üzenetet, amelyik 
navigációs és 
meteorológiai hírközlést 
végez.

MEDICO Ha a hajó legénységének 
orvosi segítségre van 
szüksége

Csak a Mayday hívásnál maradhat az ember a 16-os csatornán. Minden más 
jelzésnél egyeztetés után át kell térni egy másik csatornára.

Vészhívás
Ilyen hívást csak a hajóparancsnok engedélyezhet! 
Szignál:  Mayday Mayday Mayday
A hajó 9 számjegyből álló MMSI száma, neve/hívójele, vagy a hajó más 

azonosítója:    This is  Sailing Yacht Maja, ST 160
 Mayday sailing yacht Maja
Pozíciója:  My position Latitude: four-three degrees, four-seven minutes 

 North, Longitude:zero-one-five degrees Three-nine minutes 
 East
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A veszély jellege: „Collision with rock, sinking! 
Kért segítség:   Request: immediate assistance 
Egyéb információk, amelyek megkönnyítik a mentést: -
Vétel vége: over

Vészhívás továbbítása:
Szignál:    Mayday Relay, Mayday Relay, Mayday Relay
Hajó azonnosító, aki továbbít: This is Sailing yacht Daria, ST 198
Teljes üzenet tovvábbítása: Mayday Sailing Yacht Maja, ST 160
pozíciója:
Vész jellege:
Kért segítség:
egyéb infók, idő:
--------        OVER    -----------

Válasz a vészhívásra: ha parti állomás veszi
Szignál: Mayday
A veszélyben lévő azonosítója: Sailing yacht Maja, ST160
A nyugtázó azonosítója: This is Harbour Sibenik/ Harbour Sibenik /Harbour 

Sibenik
A vétel elismerése: Mayday received.
----- over ----

Biztonsági hívás:
Szignál:  Securite Securite Securite 
A címzett:  All ships All ships All ships 
Azonosító:  This is Daria Daria  Daria
Átkapcsolás munkacsatornára: Switch to VHF cha nel two-four
A 24-es csatornán:
Szignál:  Securite Securite Securite 
A címzett:  All ships All ships All ships 
Azonosító:  This is Daria Daria  Daria

Üzenet:  In position five miles North-West to inse! Blitvenica in water, 
   a container is swiming

----- over -----

Rádió csend:
A vészhelyzeti forgalmazás alatt a parti rádióállomás letilthatja vagy 

korlátozhatja a VHF rádió 16-os csatornáján a többi hajó forgalmazását, ha az 
zavarja a mentési műveleteket.
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A teljes tiltás a SEELONCE MAYDAY kihirdetésével történik. A rádiócsendet 
csak a CRS rendelheti el. A hosszú ideig tartó felkutatási művelet alatt 
enyhítheti a rádiócsöndet a CRS, a PRUDONCE szóval. A feloldása a SEELONCE 
FEENEE kifejezéssel történhet, az alábbiak szerint:

Mayday
All stations, all stations, all stations
This is Rijeka radio, Rijeka radio, Rijeka Radio
Mayday Maja
Seelonce Mayday - rádió csend
Time 17:00 UTC
Out_____________________________________ 
Mayday
All stations, all stations, all stations
This is Rijeka radio, Rijeka radio, Rijeka Radio
Mayday Maja
Prudonce, Prudonce - enyhítés
Time out 24:00 UTC
Out____________________________________
Mayday
All stations, all stations, all stations
This is Rijeka radio, Rijeka radio, Rijeka Radio
Mayday Maja
Seelonce Feenee - feloldás
Time out 08:50
Out_____________________________________

A fals riasztás törlése
Ha fals riasztást adunk le véletlenül, akkor a 16-os csatornán törölni kell az  

“All Station, All Station, All Station” hívással.
Ilyenkor be kell mondani a hajó azonosítóját, nevét, koordinátáit, a téves 

riasztás időpontját, és magát a tényt hogy ez egy téves riasztás volt, mindenki 
törölje azt. Az ilyen üzenetet érdemes többször megismételni, amíg az illetékes 
parti rádióállomás vissza nem igazolja közleményünket.

Szignál:    All stations, all stations, all stations
Hajó azonosítója:  This is sailing Yacht Maja, ST 160
Pozíciója:  Position is:
Üzenet:   Distress Alert sent in error
Időpontja, mikor küldte: Cancel Distress alert sent at 16:45 UTC
Out
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Csatorna kiosztás a VHF tengeri rádiótelefon rendszerben:

Hajók közötti kommunikáció:6, 8, 72, 77 (előnyben részesítve),9, 13, 15,

Kishajók és a Parti Őrség közötti biztonságra vonatkozó hívások: 10, 67, 70

Vészjelző csatona: 16-os, 156,8 MHZ

Kikötőkkel a kapcsolatfelvétel: 17-es csatorna

Időjárásjelentés a kikötőkapitányságtól, óránként: 
 Pula  73
 Rijeka 69
 Sibenik 73
 Split  67
 Dubrovnik 73

Időjárás jelentés és hajózási figyelmeztetések:

Rádió állomás csatornák időpont UTC szerint

Rijeka radió 04, 16, 20, 24, 81 05:35       14:35         19:35

Split rádió 07, 16, 21, 23, 28, 81 05:45       12:45         19:45

Dubrovnik rádió 04, 07, 16, 85 06:20       13:20         21:20
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Tengerjog  

Tenger: összefüggő sós vízterület, melynek bármely pontjáról a világtenger 
bármely pontja elérhető.

A tengereket jogi helyzetük szerint az alábbiak alapján csoportosíthatjuk:

1. Államterületnek minősülő tenger:
- beltenger: minden olyan tenger, ami a parti tenger alapvonalától  a part felé 

esik. (pl a fjordok vizei, a part közelében húzódó szigetsor és a part közötti 
vízterület, vmint ide tartoznak a kikötők vizei is addig a vonalig, amit a 
tengerbe nyúló mólók végpontjainak összekötésével kapunk. A 
beltengereken és a kikötőkben az állam területi felségjoga nincs korlátozva, 
az idegen hajók elől teljesen elzárható. Az állam nem köteles valamennyi 
kikötőjét megnyitni a hajóforgalom számára. A kikötők három fajtája:

 Hadi kikötők: ide idegen kereskedelmi hajó nem futhat be, csak 

 speciális engedéllyel
 Halászkikötők: csak a part menti hajózást szolgálják, belső 
 kikötőknek is nevezik, ezek a nemzetközi hajóforgalom elől el  v a n n a k 
 zárva
 Nemzetközi kikötők és nyílt tengeri kikötők: minden állam 
 kereskedelmi hajója előtt nyitva áll, hadihajók csak diplomáciai 
 engedéllyel futhatnak be, az engedély alól kivétel a vis major esete  é s 
 ha a hadihajóval államfő, kormányfő érkezik. A kereskedelmi hajó, 
 miután kikötött, már a parti állam területének minősül, annak 
 joghatósága alá kerül

- parti tenger (3-12 tengeri mérföld), a parti állam szuverenitása alatt áll. A 
parti tenger határát az alapvonaltól kell számítani, amely a legnagyobb 
apálynak megfelelő partvonal, vagy a parttal párhuzamosan partközelben 
láncszerűen elterülő szigetek vonala. Azoknál a tengeröblöknél, amelyeknek 
mindkét partja azonos állam területéhez tartozik, az alapvonalat az öböl 
természetes bejáratát képezõ két pont között húzott vonal alkotja, de csak 
abban az esetben, ha ez a szélesség a legnagyobb apálynál nem haladja meg 
a 24 tmf értéket. Ha viszont különbözõ államok határolják az öblöt, akkor 
egymás között kell megállapodniuk a tengeri határ kérdésében. A 
szigetállamoknál, illetve a szigetcsoportból álló államoknál a parti tenger 
mérésére szolgáló alapvonalat a szigetcsoportot alkotó legtávolabbi szigetek 
és sziklazátonyok pontjait összekötõ egyenes alapvonalakkal húzzák meg, 
azzal a feltétellel, hogy ezek az alapvonalak magukba zárják a fõ szigeteket, 
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és azt a körzetet, ahol a vízfelület és a szárazföld területének aránya a 
korallzátonyokat is beszámítva 1:1 és 9:1 között van.
Kizárólag a parti államot illeti meg két part menti kikötő közötti áru- és 
személyszállítás joga. A békés áthaladás folyamatos, gyors áthaladást jelent, 
megállás nélkül. Megállni, horgonyt vetni csak akkor lehet, ha balesetet 
szenvedett, vagy szükséghelyzetbe került. Ha a megállást lezuhant 
repülőgép, vagy elsüllyedt hajó utasainak megmentése céljából eszközölték. 
Ha vis major következtében lehetetlen a továbbhaladás (pl. vihar 
akadályozza a hajó útját). A parti tengeren a tegeralattjárók felszínre 
emelkedve, felvont lobogóval kötelesek hajózni, a hadihajók kizárólag 
sorban, egyenként haladhatnak át.
A parti tengeren a menetközbeni idegen kereskedelmi hajó kivételesen a 
parti állam joghatósága alá is tartozhat az alábbi esetekben:

• Ha a hajón bűncselekményt követtek el, amelynek következményei 
kiterjednek a parti államra.

• Ha a hajón elkövetett cselekmény zavarja az ország békéjét vagy a parti 
tenger nyugodt rendjét.

• Ha a hajó kapitánya a hajó lobogója szerinti állam diplomáciai 
képviselője, vagy konzuli tisztviselője kéri a helyi hatóság segítségét,

• Ha az in tézkedés t i l t o t t káb í tószeranyagok fo rga lmának 
megakadályozása miatt szükséges. 

Nincs intézkedési joga az államnak, ha a cselekményt a parti tengerbe való 
bejutás előtt követték el és csak átszeli a hajó a parti tengert anélkül, hogy a 
belső vizekre lépne.

Más államoknak a parti tengeren közlekedő kereskedelmi hajói felett a parti 
állam nem gyakorol polgári joghatóságot.

- csatlakozó övezet: ez kívül esik a parti tengeren és így az állam területén 
is. Olyan, a part mentén elterülő tengeri sávot jelent, ahol az állam még 
bizonyos rendészeti jogokat gyakorol. A parti tenger 12 mérföld, ehhez 
legfeljebb további 12 mérföld csatlakozó övezet járulhat. Nem áll a parti 
állam szuverenitása alatt, de szuverén jogai vannak: Vám és pénzügyi 
szabályok, bevándorlás, egészségügy.

- kizárólagos gazdasági övezet: kiterjedése max 200 tengeri mérföld a parti 
tenger alapvonalától. Állam jogosult élő és élettelen természeti erőforrások 
kiaknázására(felkutatás, megóvás, kezelés, halászat), lehetősége van 
mesterséges szigetek, létesítmények, építmények felállítására, tudományos 
kutatásra. Más államok hajózhatnak, átrepülhetnek, tenger alatti kábeleket 
és csöveket rakhatnak le.
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- kontinetális talapzat: állam szárazföldi területének természetes folytatása 
a víz alatt, ahol a földrajzi kapcsolatra hivatkozva a parti állam kizárólagosan 
jogosult a természeti kincsek kiaknázására. Kiterjedése max 350 tengeri 
mérföld, a parti tenger alapvonalától. Ha a tenger mélysége eléri a 2500 
métert, még max 100 tmf.

2. Államterületnek nem minősülő tenger, a nyílt tenger: a tengernek mindazon 
része, mely nem áll az államok területi fennhatósága alatt.

- föld vízfelületének jelentős része
- bármely álamot megilleti: hajózás, átrepülés, halászat, tenger alatti kábelek és 

csövek lerakása, mesterséges szigetek és egyéb berendezések létesítése, 
tudományos kutatás zsabadsága

- Hajók azon állam hatalma alatt állnak, melynek lobogója alatt hajóznak
- Üldözési jog: parti állam hadihajója vagy repülőgépe nemzetközi 

bűncselekmény elkövetése esetén idegen hajót üldözhet nyílt tengeren is, ha 
az a parti állam szabályait megsértette, s az üldözés megkezdésekor a 
hajóbelvízen, parti tengeren, vagy csatlakozó övezetben volt és az üldözés 
nem szakadt meg

- Nemzetközi szorosokon szabad az áthajózás

A tengeri lobogóviselés szabályai

A tengeren hajózva a mai napig nagyon fontos a lobogóviselés, amely a 
tengerjogi egyezményből származó jogok és kötelezettségek elismerését 
mutatja.

A nemzeti lobogó a hajó legfontosabb lobogója, e nélkül nem közlekedhet a 
tengeren.
Minden hajót nyilvántartásba kell venni, amit lajstromozásnak neveznek. Ez a 
hajó nemzetiségét jelzi, vagyis hogy melyik állam jogszabályai érvényesek a 
fedélzetén. A lajstromozás külső jele a nemzeti lobogó. Ezt a nemzetközi 
előírások és a magyar jog szerint a hajó fő helyén kell viselni, ami általában a 
mai hajókon valahol a hajón farán található. Leggyakrabban ez a hely a 
vitorlásokon a hátsó árbocmerevítőn van, kb. 2 méterrel a fedélzet felett. 
Másik lehetséges megoldás egy zászlórúd a hajó farán, amelyre fel lehet kötni 
a lobogót.

Mindenki előtt ismert a magyar hajókon alkalmazható nemzeti lobogó, 
amelynek hossza a szélessége 3/2-e és címer nélküli. Vízszintesen három 
egyenlõ részre van osztva, pirosra fehérre és zöldre. 

Figyelem! Címeres lobogót csak az arra felhatalmazott állami vagy 
önkormányzati jármûvek viselhetnek! 
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Nagyon fontos szabály, hogy a nemzeti lobogót tilos más állam lobogójára 
lecserélni. Ha eladják a hajót, akkor a lobogócserét minden esetben csak a 
kikötőben szabad elvégezni.

A nemzeti lobogót az angol szabályok szerint  napnyugtakor le kell vonni, és 
napkeltekor, vagy reggel nyolckor kell ismét felvonni. Ezt a szabályt általában 
csak a profi tengerészek követik.
Idegen (pl. magyar) lobogójú hajóval idegen állam parti vagy beltengerén 
hajózva viselnünk kell a parti állam nemzeti lobogóját. Ennek helye általában a 
jobb oldali száling. Nagyon fontos, hogy megfelelő helyzetben használjuk ezt a 
lobogót, ne sértsük meg ezzel a helyiek nemzeti érzéseit. Ha felhúztuk az adott 
állam lobogóját, akkor ezzel jelezzük, hogy elfogadtuk az adott állam jogi 
fennhatóságát. 

Ha más országból érkezünk, akkor a nemzeti vizek határán kell felhúzni e 
lobogó alá a sárgaszínű Q – Quebec kódlobogót. Ennek jelentése: „A hajóm 
járványmentes, szabad hajózás engedélyezését kérem”.

A hajón tartózkodó személyek nemzetiségére utaló lobogót (ha az nem 
azonos a fő helyen lévő nemzeti lobogóval) az árboc bal oldalán szabad 
elhelyezni, udvariasságból a jobb oldali lobogó alatt, legfeljebb azzal egy 
szinten. 

Ez alá kerülhet a chartercég vagy a saját klubunk lobogója. Korábban a saját 
lobogót az árboccsúcsra húzták fel, de ezt ma már nem lehet megtenni a 
széliránymérõ, a szélsebességmérõ és a VHF antenna miatt.

A kódlobogókat a bal oldali szálingra kell felhúzni.
A lobogókat általában összehajtogatva szoktuk felhúzni, majd egy rántással 

kibontjuk.
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Ember a vízben
Legfontosabb szabály, hogy nem esünk a vízbe, illetve mindent megteszünk a 

megelőzés érdekében.
Erős viharban, csak akkor menjünk a fedélzetre, ha nagyon muszály. Ekkor 

vegyünk mentőmellényt, és hevederrel kössük ki magunkat a fedélzethez. 
Lehetőség szerint ne legyünk egyedül a cockpitban, ha beesünk a vízbe, 
legalább lássa valaki. 

1. Riasztani a legénységet, hogy ember a vízben (Man Over Board).
2. Megnyomni a GPS-en a MOB (Man Over Board) gombot.
3. Dobj egy mentőgyűrűt és egy dan bóját a vízbe esettnek. Jelöld meg a 

MOB-ot egy füst jelző rakétával.
4. jelölj ki egy embert, aki figyeli a vízbe esettet.
5. Küldj egy vészjelzést és egy MOB jelzést.
6. Tartsd az irányt. Ne veszítsd szem elől a Vízbe esettet.
7. Vitorlás hajón, a szkipper betekerteti a vitorlát és beindítja a motort.
8. Készíts elő egy dobó kötelet.
9. A kapitány a vízbeesett mellé vezeti a hajót, és leállítja a propellert.
10. Szedd össze a vízbe esettet és vedd a fedélzetre.

Szektoronkénti kutatási program
Kis terület átkutatásához javasolt. Azonnal ki kell dobni egy jelet, vagy bóját  

ahogy kiesett az emberünk. Úgy kell megválasztanunk ezt a jelet, hogy a víz 
áramlása vigye, de a szél ne. Miután 
gyorsan visszatértünk a vízbeesési 
ponthoz, Észak felé haladunk 
(néhányan a sodrás irányával 
megegyezően szeretnek először 
menn i ) . M i közben a j e l ző tő l 
távolodsz, érdemes hangosan 
számolni az idő elteltét. Mikor a 
jelzőt az idő 50%-ában látjuk,  ez 
lesz a várt észlelési tartomány 
(Expected Detection Range EDR). 
Amint elértük, forduljunk jobbra 120 
fokot, majd ismételjük meg. Ha az 
első körünk nem sikeres, akkor a legelső irányunkhoz képest menjünk 30 
fokkal jobbra és ismételjük meg. 
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Növekvő négyszögekben való kutatási program
Ha a pont megbízhatatlan, vagy a szektoros kutatás nem bizonyult 

sikeresnek, egy kiterjesztő 
négyzetes keresést kell indítani. 
A vonatkozási pontból kiindulva 
az első szakaszunk a várt 
észlelési tartomány (EDR - 
Expected Detection Range) 75%-
a. Ha a szektoronkénti kutatást 
befejeztük, a harmadik keresés 
lesz ezen a területen. Ekkor 
használjuk a várt észlelési 
tartomány EDR 100%-át. 

A könnyebbség kedvéért 
használd a fő irányokat. Menj 
először Északnak, majd Keletnek, 
Délnek majd Nyugatnak. Számolj hangosan a távolság méréséhez!

SAR vagy fésűs kutatási minta
Nagy területek átkutatására 

használják, amikor az áldozat 
pozíciója ismeretlen. A mentési 
koordinációs központ (RCC) megbízza 
a SAR egységeket a párhuzamos 
keresésre.

I l yenkor a mentőha jó és a 
helikopter egymásra merőlegesen 
kutatnak, hogy növeljék az észlelés 
esélyét.

Ha motoros hajtású hajóról esik valaki vízbe, a teendők a következők:

1. Ha a hajó jobb oldalán van a mentendő, jobbra, ha a baloldalán, akkor 
balra fordítjuk a kormányt, hogy a vízbeesett a hajócsavartól minél 
messzebb kerüljön.

2. Egyidejűleg üresbe tesszük a motort mindaddig, amíg a mentendő 
biztonságos távolságban a hajó mögé nem kerül.

3. Valakit megbízunk a vízbeesett figyelésével, ha módunkban van, jól 
látható mentő-, vagy jelzőeszközt is utána dobunk. Pl.: DAN BÓJA.
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4. A motort újra sebességbe téve egy kör megtétele után úgy állunk a 
mentendő mellé, hogy az a szél alatti oldalon legyen. (Ez csak a 
motorral hajtott nagyobb vitorlásokra érvényes.) A motoros és a 10 
m alatti vitorlás hajókat a mentendő szél alatti oldalára kell 
kormányozni, mert a lapos fenék miatt gyorsan sodródnak, és így a 
vízben lévő embert könnyen a hajófenék alá nyomhatják.

5. A mentés alatt a motort kikapcsoljuk, és a fedélzetre segítjük a 
vízbeesettet.

Vitorlás hajóval mentéskor kétféle módszer is követhető. Az egyikben a 
klasszikus halzolásos módszerrel, a másikban „Q”fordulóval jutunk a mentendő 
mellé, ahol szélbe állunk.

A hajóvezető döntni el a szélerősség függvényében, hogy a két módszer 
közül melyiket választja. Nagyon erős szélben a halzolás veszélyes manőver, 
ilyenkor a hosszabb, de biztonságosabb Q fordulót érdemes választani.

Halzolásos módszer:
1.) A vízbeeséstől fél szélre vesszük a hajó irányát.
2.) Ha lehetőség van rá, egy személyt megbízunk a mentendő figyelésével.
3.) Szélerőtől függően 3-6 hajóhossz megtétele után meghalzolunk, majd 
ismét félszélben megközelítjük a vízbeesettet 2-3 hajóhosszra.
4.) Mikor a széljelző az irányába mutat, ráfordulunk, a sottokat elengedjük, 
és a mentendő mellé, szél felett, nagyon lassan haladva odaállunk.
5.) A nagyobb vitorlásoknál az oldalmagasság miatt mindig szükség van a 
mentendő fedélzetre segítésére (fürdőlétra, kötél, vitorla csörlőzése, stb.).

Q fordulós módszer:
1.) A vízbeesőt "gyenge" raumban hagyjuk 
el, 4-6 hajóhosszra.
2.) Egy személyt megbízunk a mentendő 
figyelésével.
3.) Végrehajtjuk a fordulást. Újra raumban - 
félszélben megközelítjük a vízbeesettet kb. 2

hajóhosszra.
4.) A vitorlákat elengedve szélbe állunk a 
mentendő mellé.
5.) Kisegítjük a vízből a mentendőt.
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Vízbőlmentés motorral

Tapasztalatlan legénységgel válasszuk ezt a 
módszert. Szélbeállás után betekerjük az 
orrvitorlát. Egy személy figyeli a mentendőt. 
Indítsuk el a motort. Készüljünk elő a kötél 
kidobására. Hagyjuk el a mentendő személyt, 
majd forduljunk szél felé és közelítsük meg. 
Ezután vegyük fel a lee oldalon, az árbóc vonala 
mögött.

Hajózáshoz szükséges papírok:
- Hajólevél - Certificate of Registry
- Vezetői engedély - Boat Leaders Licence of Competency
- Biztosítás - Insurance
- Hajózási engedély az adott területre - Permit Transitlog
- Utaslista - Crew List

A hajósoknak egy külföldi kikötőbe való érkezésekor a kikötői 
hatóságoknál a hajót be kell léptetni, az onnan való induláskor pedig ki kell 
léptetni.

Érkezéskor a nemzet vízfelületére érve fel kell húzni nemzeti lobogót, és a 
Q lobogót, amely jelzi, hogy a hajó járványmentes, és szabad közlekedést kér.

Kikötői hatóságok:
- Egészségügyi hatóság - Health Office
- Bevándorlási hivatal - lmmigration Office
- Vámhatóság - Custom
- Kikötői hatóság - Harbour Master
A hatósági vizsgálatok után Q lobogó levonható.
Lobogóviselés vitorlásokon, a felvonás sorrendjében:
- a hajó nemzeti lobogója a tat-részen
- idegen állam nemzeti lobogója - jobboldali vitorlarúd
- jelzőlobogók, egyesületi lobogók - baloldali vitorlarúd
- lobogódísz

Lobogódíszként a COD jelzőlobogók használhatóak. A lobogódíszek közé 
nemzeti, vagy hatósági lobogót beiktatni nem szabad.

A lobogók levonása fordított sorrendben történik.
A horvát hatóságok által nem elfogadott a legénység nemzetiségét jelző 

nemzeti lobogók használata a baloldali vitorlarúdon.
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Hajók felszerelése 
Partközeli hajózásra (max. 3-4 tmf-re a parttól):
- 2 horgony, kötéllel 
- Segédkormány vagy segédmotor 
- Pozíció világítás
- Mentőmellény (1db/fő)
- Kézi fáklya
- Elsősegély csomag ( vízmentes csomagolásban ) Kikötőkötél
- Elemlámpa, morzejelzési lehetőséggel
- Tűzoltó készülék (halon) 
- Mentőgyűrű + kötél Nemzeti lobogók
- Ivóvíz (személyenként minimum 0,81 liter naponta)
- Fenékszivattyú
- Szerszámok
- Pótalkatrészek: kormányevező, olaj, tömítések, gyújtógyertya, nyíróstift, 

tömítő anyag, tartalék impeller, ékszíj, biztosíték

Nyíltvízi hajózáshoz továbbá:
- Hajókompasz / GPS
- Kézikompasz
- A hajózási területnek megfelelő, komplett javított térképkészlet, kikötői 

kézikönyvek, világítótornyok jegyzéke, Nemzetközi kódkönyv, Deviációs 
táblázat

- Ceruza, radír, körző, szögrakó vonalzó
- Barométer, termométer, óra, hőmérő
- Füstjelző
- VHF rádió
- Hangjelző készülék
- Mentőbója (Epirb)
- Mentőtutaj, havaria felszerelés, viharhorgony
- Jelzőrakéták
- Radarreflektor
- Kézi fenékszivattyú, 0,9 liter/löket
- Árbóc szék( Boatsman - szék)
- Ködkürt
- Távcső (7x50)
- Szeksztáns
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A hajómotor

Kül- és belmotorok

Négy- és kétütemű motorok – benzin és diesel üzemű motorok

A külső motorok legnagyobb hátránya, hogy nagy hullámzásban, a hajó 
billegéséből adódóan a propeller kikerül a vízből, ami a motor túlpörgését, a 
meghajtás erős dinamikai igénybevételét eredményezi. Ilyenkor a motor 
gyakran károsodik; ezért a nagyobb vitorlásokon és motoros kishajókon a 
belső építésű motorok vannak túlsúlyban, megbízhatóságuk, könnyű 
kezelhetőségük és jó manőverezési képességük miatt.
A beépített motorok kihajtási módjai: Saildrive

Tönkcsöves egyenes kihajtás Tönkcsöves "Z" kihajtás
A négyütemű motorok működése: Benzinmotor:
1. ütem: benzin-levegő keveréket sziv.
2. ütem: a szelepek záródnak, a keveréket az optimumig sűríti, ekkor a 
 gyújtógyertya szikrát ad.
3. ütem: munkafázis.
4. ütem: kipufogás. 

Dieselmotor:
1. ütem: levegőt szív.
2. ütem: a levegőt 35-45 atmoszférára sűríti, ettől az 500-600 C-ra 
felmelegszik. A felső holtpontban az adagoló a porlasztócsúcson át dieselolajat 
fecskendez a robbanótérbe.
3. ütem: munka fázis.
4. ütem: kipufogás.

A motorhasználat közben folyamatosan ellenőrizni kell az
- olajszintet
- olajnyomást (az olajhűtő nyomásának nagyobbnak kell
- lennie a vízhűtő nyomásánál)

- üzemhőrnérsékletet (édesvíz kb. 800C, sósvíz kb. 600C)
- üzemanyag szintet
- fenékvíz szintet
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Általános motorellenőrzés gyakorisága (ha a kezelési utasítás 
másképpen nem rendelkezik):
    Naponta   100  300   600
            üzemóránként  üzemóránként
Olajszint és nyomás  X
Hűtőrendszer X
Fenékvíz szint X
Olajcsere X
Olajszűrő csere X
Üzemanyagszűrő csere X

Akkumulátor ellenőrzés (savszint) x

Szelephézag beállítás X
Utógyújtás beállítás X
Gyújtógyertya csere (csak

benzinmotornál) X

Porlasztócsúcs ellenőrzés-

csere (csak diesel motornál) X

A leggyakoribb meghibásodást a motorokban az idézi elő, hogy az 
irányváltást nem előzi meg a motor üresben történő kifutattása. Erre azért van 
szükség, mert a lendületben lévő hajó a motortengelyt még nagy sebességgel 
forgatja, a hirtelen irányváltás a hajtómű fogaskerekeit összetörheti. A 
manővereket ennek megfelelően előre meg kell tervezni, az irányváltásokat 
fokozatos sebesség változtatásokkal kell végrehajtani.

Leggyakoribb műszaki hibajelenség belmotoroknál továbbá lehet nehéz 
motorindítás, illetve egyenetlen motorjárás, teljesítmény csökkenés. Az első 
esetben az inditó ill. az izzítás áramellátását, működését kell ellenőrizni 
(akkumlátor, izzító relé, ill. izzítógyertyák). A második estben pedig a motor 
üzemanyagellátását (üzemanyagtankban dugulás, vagy tömítetlenség, 
üzemanyagcső sérülést) érdemes ellenőrizni.

A manőverezésnél figyelembe kell venni a szélirányt, annak eltérítő hatását, 
a különböző áramlásokat, az elsodródást. A hajóvezetés alaptechnikájához 
tartozik az is, hogy kanyarodáskor a forduláshoz eső akadályokhoz viszonylag 
közel kell a manővert végrehajtani, mert a hajó tehetetlenségéből adódóan 
kisodródik. Továbbá figyelembe kell venni azt, hogy induláskor a hajócsavar 
forgásirányával azonos irányban a hajó oldalra is elmozdul. Ez az úgynevezett 
„kerékhatás”. Ezzel a hatással irányváltáskor is számolni kell, különösen 
hátramenetben.
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Azok a hajók, amelyek két hajócsavarral vannak meghajtva, 
könnyebben tudnak manőverezni.

Kikötési módszerek

Az adriai marinákban a leggyakoribb kikötési mód mooring kötél 
segítségével történik. Általában farral a mólóhoz tolatunk, ahonnan a pilot-
kötelet felvéve a víz alatti mooring-lánchoz köthetjük a hajó orrát.

A manőver orral a móló felé is elvégezhető, ilyenkor azonban minden ki- és 
beszállásnál végig kell gyalogolni a fedélzeten.

A kikötési manőverek befejezéseként a hajót megfelelőképpen rögzítenünk 
kell a mólóhoz. A kikötéshez soha ne használjuk a vitorlakezelő kötélzet "elég 
hosszú"-nak tűnő végeit. 

Horgonyzás

A horgonyzás az egyik legkönnyebbnek látszó, de talán a legtöbb veszélyt 
hordozó hajózási feladat. Körültekintő és jól begyakorolt alkalmazása azonban 
sok átvirrasztott éjszakától kímélheti meg a hajó vezetőjét és személyzetét.

Horgonytípusok:
- Admirál horgony (Stock anchor)
- Danforth horgony
- CQR horgony
- Bruce horgony
- Patent horgony

A horgony kieresztésére használhatunk

 a) kötelet

 b) láncot

 c) lánc-kötél kombinációját

Fontos, hogy a horgonykötél vége mindig a hajóhoz legyen rögzítve. Ha 
láncot használunk, a végét szintén kötéllel kell a hajóhoz kötni, így veszély 
esetén könnyebben megszabadulhatunk a horgonyzó eszköztől. A 
horgonyzáshoz használt láncot - kötelet 10 méterenként jól láthatóan jelöljük 
meg, hogy mindig tudjuk, mennyit engedhetünk ki belőle.

A horgonykötél hossza a vízmélység tízszerese, a lánc hossza a vízmélység 
5-6-szorosa legyen, figyelembe véve a talajviszonyokat, a szél erejét és az 
esetleges áramlás erősségét.
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A horgonyzóhely kiválasztásának szempontjai:

1)  Védettség: uralkodó, vagy várható széliránytól való védettség.
2)  Vízmélység: a horgonyzó eszköz által engedélyezett körben (akár apály 

 esetén is) elegendő vízmélység legyen.
3)  Fenék: az általunk használt horgonyhoz alkalmas legyen a talaj.
4) Hely a forgáshoz: esetleges szélirány változáskor se a part, se a 

vízmélység, vagy más hajó ne zavarja hajónk mozgását.

Ha minden kritériumnak megfelel a kiválasztott hely, újra győződjünk meg 
arról, hogy a térképen, pilot könyvben található, vagy parton elhelyezett 
információ nem tiltja a horgonyzást.

Horgonyzási formák

1) Orrhorgonnyal

2) Kettős orrhorgonnyal

3) Orr- és farhorgonnyal

4) Orrhorgonyon, farral a parthoz kötve

Ha ismeret len helyen horgonyozunk, és más hajók ál lnak a 
horgonyzóhelyen, mi is hasonló módon helyezzük el egy vagy két 
horgonyunkat. Kínos dolog egy horgony körül forogni ott, ahol mindenki

orr- és farhorgonyon áll. Lehorgonyzás után két iránypont segitségével 
ellenőrizhetjük hajónk helyzetét.

Bójára állás

Népszerű horgonyzó helyeken gyakran bójákat helyeznek el a túrázók 
részére. Mielőtt éjszakára rábíznánk magunkat egy ismeretlen bójára, mindig 
győződjünk meg annak állapotáról. A kiválasztott bóját gyakran nem lehet 
annyira felemelni, hogy átfűzzük a láncszemen a saját kötelünket, ezért 
célszerűbb tolatva megközelíteni a bóját, így a kilépőről kényelmesen 
elérhetjük a kötelünk szabad végével a bóját.

A kötél egyik végét a manőver előtt rögzítsük a hátsó kikötőbikához. 
Ezután a bója mellett eltolatva a kötél mindkét szárát a hajó orrára visszük, 
és ott véglegesen lekötjük.
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Admiralitás horgony Danforth horgony CQR horgony

A hajó     A hajó     Danforth horgony   CQR horgony  Lánc  Kötél

hossza  súlya        szükséges súly   szükséges súly  hossz  hossz

6m 2 t 15 kg 8 kg 50 m 6 mm 55m 12 mm

8m 4 t 18 kg 10 kg 60 m 6 mm 65m 12 mm

10 m 6 t 25 kg 15 kg 70 m 6 mm 70m 14 mm

12m 9 t 30 kg 18 kg 70 m 8 mm 75m 16 mm
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Tengeri időjárás

Az erősen tagolt Földközi-tenger nagy földdarabbal van körbevéve, így ott 
gyorsabban változik az időjárás, és kiszámíthatatlanabb, mint az óceánon. Ez 
érvényes mindenekelőtt az Adriára, ahol a kontinentális befolyás különösen 
nagy.

Noha az Adrián nyáron hetekig szép idő uralkodik, a sporthajósoknak 
alkalmanként futó záporokkal, villámlással és viharos szelekkel kell 
számolniuk. Ezért különösen fontos a tenger időjárás változását és az időjárás-
jelentést folyamatosan figyelemmel kísérni.

Hőmérsékletek

Júliusban és augusztusban a szárazföldön forróság van. A legkellemesebb 
hónapok a június és a szeptember, de a dalmát tengerparton a május és az 
október is.

A külső szigeteken a nyár kevésbé forró, de a tél sem hideg. 
Táblázat a levegő és víz átlagos hőmérsékletének változásáról:

Isztria

Május

21/15

Június

25/20

Július

28/23

Augusztus

27/23

Szeptember

24/21

Október

18/17
Kvarner-öböl 21/16 25/20 28/24 28/23 24/21 18/17

Észak- 22/18 27/21 29/24 29/24 25/22 20/20

Dalmácia 23/19 27/22 29/24 29/24 26/23 21/21
Dél Dalmácia 23/19 27/22 29/24 29/24 26/23 22/21

Az Adrián júliusban és augusztusban általában ritkán esik az eső, de Velebit 
partjain és a hozzá tartozó szigeteken (Krk, Rab, Pag), valamint Makarskán és 
Kotoron gyakran alakulnak ki futó záporok.

Októbertől április elejéig az időjárás az egész adriai térségben folyamatosan 
változó. Az egyedülálló kűlső szigeteken és Dél-Dalmátiában ilyenkor hosszabb 
meleg periódusok vannak.
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Zivatar

A mennydörgések és villámlások terén az Adria Európában az elsők között 
van. Nyáron általában havonta 6 nap zivataros, különösen az Észak-Adrián.

A zivataros időszakokban az Isztria a leggazdagabb, júliusban a zivataros 
napok száma elérheti a 9-et is. A csapadékot rendszerint viharos széllökések 
kísérik. A zivatarok átvonulásánál elővigyázatosnak kell lenni. A széllökések 
sebessége eléri a 6-8, alkalmanként a 12 Bft is.

A zivatarokat gyakran követi egy újabb zivatar. 
A zivatarok előjelei: fokozódó páratartalom, egyidejűleg a légnyomás gyors 

csökkenése nagy, duzzadó felhők keletkeznek szélcsend, illetve enyhe szellő 
fújdogálása.

Szelek  
Nyáron az Adrián általában szélcsendes vizek vannak. Az időjárási 

statisztikában júliusra a következő szélerősségeket közlik:

Szélcsend 10 %
1 - 3 Bft 65 %
4 - 5 Bft 21 %
6 - 7 Bft 3 %
8 - 9 Bft 0,3 %

Ezek a számok főleg a nyílt Adriát jellemzik és ezt jó tudni, mert 
partközelben a helyi és napközbeni körülmények eltérése igen nagy. Például 
júliusban Dubrovnikban délelőtt 60%-ban, délután 20%-ban van szélcsend.

A keleti adriai partokon, nyár közepén általában a következők a 
körülmények: éjszaka és reggel, túlnyomóan szélcsend van, vagy enyhe 
szellő,' fújdogál.
A délelőtt és a naplemente közötti időszakban a vitorlázók 2-5 Bft közötti 
szélerősséggel számolhatnak, északnyugati irányból. A legjobb vitorlázó szél a 
külső szigeteknél uralkodik, ezzel szemben az Isztriánál, Velebit partjainál és a 
Zadar-csatornánál ugyanúgy, mint a tengerpart déli részén. Split környékén 
hosszabb szélcsendre lehet számítani.

Az állandó szeleken kívül, amelyek a Föld globális légkörzése következtében 
jönnek létre, igen jelentősek a hajózás biztonsága szempontjából a helyi 
szelek. Ezek az adott területen lejátszódó meteorológiai folyamatok és a felszín 
módosító hatására jönnek létre.
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Helyi bukósszelek

Nemcsak a Boránál, hanem más szeleknél is, sőt akár szélcsendben is az 
Adrián heves bukószelek alakulhatnak ki. A Mistral és a Yugo is eláraszthatja a 
sziget hegyeit (például: Vis) és árnyékos oldalait helyenként nagyon erős bukó 
széllel. Nyáron a magas hegyi partokon, tengerparton és a szigeteken éjszaka 
szórványos bukószelek alakulnak ki.

Fúvókahatás

Az Adrián sok sziget egy szűk átjárót képez. Mikor a szél félig párhuzamosan 
fúj egy ilyen helyen, kialakul a fúvókahatás, amitől a szél helyenként 
felerősödik. Minél szűkebb az átjáró, annál nagyobb a szélerősség-növekedés. 
Vigyázat: a szélerősödés a 4 Bft-t is elérheti!

1. A parti és a tengeri szél
9-10 óra körül nyáron a szárazföld hőmérséklete magasabb lesz, mint a 

környező vízé, így a földfelszín közelében lévő meleg levegő felemelkedik, 
helyére a tenger felől hűvösebb levegő érkezik. Kialakul egy kisméretű ciklon, 
amelyben a tenger felől érkező szelet nevezzük tengeri szélnek. 
Horvátországban a tengeri szelet „maestral”nak hívják. Késő délután 
kiegyenlítődik a tenger és a szárazföld közötti hőmérséklet különbség, így 
megszűnik a tengeri szél. Éjszaka ennek a fordítottja játszódik le. Ekkor a 
tenger fölött lévő meleg levegő emelkedik fel, és helyére a partról érkezik a 
hidegebb parti szél, amit a horvátok burin-nak hívnak. A tengeri szél kora 
délelőtt kezdődik, és 14 óra körül lesz a legerősebb. Sebessége forró nyári 
napokon eléri akár a 4-10 m/s-ot is. Napnyugta előtt 1-2 órával elül.

A parti szél jelentősen gyengébb, napnyugta után l-2 órával kezdődik, és 
napkelte előtt a legerősebb,

2-3 m/s. Ez a hatás a tengeren 15-20 tmf, míg a szárazföld felé 2-3 tmf-re 
terjed ki.

2. A főn
A főn forró száraz szél, amely úgy keletkezik, hogy a nedves meleg levegő 

gyorsan felemelkedik a hegyoldalakon, miközben felhő formájában kiválik 
belőle a vízpára. A hegyek szél alatti oldalán gyorsan leereszkedik, mialatt 
felmelegszik, és kezdetét veszi a főn. A főn tipikusan az Alpokra jellemző. A 
Lyoniöbölben találkozhatunk vele. Pár napig tart, a hajózás számára nem jelent 
különösebb veszélyt.
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3. A Bura (bóra)
A bura nevű bukószél egy "specialitás" az Észak-Adrián. Általában előjel 

nélkül, csodálatos napsütésnél, felhők nélküli, derült égboltnál söpőr végig a 
tengeren és a szigeteken.

A bura hideg, száraz és viharos szél. Általában északkeleti irányból, az 
Adriai-tenger keleti partjai felől fúj. A part tagoltsága és domborzati viszonyai 
miatt iránya északtól kelet-északkeletig változhat. Leggyakrabban napfényes, 
tiszta időjárás jellemzi.

A bura Közép-Európa és a med i ter rán-medence fö lö t t l évő 
légnyomáskülönbség hatására alakul ki.

Két típusa van, az anticiklonos vagy napos, illetve a ciklonos, felhős bóra.
Az előbbi hideg, napfényes idő észak és északkeleti széllel, míg az utóbbit 

északkelet-keleti szél és csapadék kíséri. A ciklonos bura kezdete előtt a 
délnyugati horizontot vastagon ellepik a felhők, és gyorsan esik a barométer.

Ezek mellett gyakori még a helyi bura is, amely úgy keletkezik (például a 
Kvarner-öbölben), hogy a Velebithegység szárazföld felé eső, erősen tagolt 
oldalán lassan, gomolyogva felemelkedik a levegő, miközben lehűl, s belőle 
felhő és csapadék formájában eltávozik a vízpára. Elérve a hegygerincet, 
viharos gyorsasággal lezuhan a hegy lábánál lévő tengerhez. Itt lesz a 
legerősebb a szél. A helyi burák rövid életűek, de hirtelen, heves 
széllökésekkel kezdődnek.

A bura ereje változó, a gyenge széltől a 20-30 m/s erősségű viharig terjed,
Rendkívül kellemetlen és veszélyes szél. Heves széllökések jellemzik. 

Nagyon magas hullámokat nem hoz létre, mivel azok a szigetek között nem 
tudnak kifejlődni. A parttól 15-20 tmf távolságra már nem erős, noha itt a 
hullámok már 2 méter magasra is megnőhetnek.

A hullámok taraját levágja, és magával ragadja, így jelentősen csökken a 
látótávolság. Erős bura leggyakrabban a következő területeken észlelhető: a 
Trieszti-öbölben; a Cape Savudrijátől Triesztig szorosan a part mentén, itt 
iránya kelet-északkeleti; a Kvarner-öbölben, ahol az erős bura akár 4 csomós 
áramlást is létrehozhat; a Rijekai-öbölben; a Velebit-csatornában (különösen a 
Krk sziget és a part között, Senjnél); a Sibenik és Split közötti teljes 
partszakaszon; a Brac sziget és a szárazföld között és Bar környékén.

A következő helyeken a környező területekhez képest hevesebb burával 
találkozhatunk: a Krka folyó alsó folyásánál; Sibenik közelében; a Zuljana-
öbölben; a Neretva folyó torkolatánál: a Risan-öbölben. Gyengébb a bura az 
Isztriai-félsziget nyugati partjainál, Zadar környékén, az Unije szigetnél, a Dugi 
Otoknál, a Kornatiszigeteknél és a Mljet szigetnél.
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A horvát tengerparton ajánlatos a következő szabályokat megfogadni és 
betartani:

- a szigetek szárazföld felé néző kopár partjai buraveszélyes területek
- szintén buraveszélyesek azok az öblök, ahol a fák és bokrok ágai feltűnően 

dél felé nőnek, a füvet mintha déli irányba fésülték volna
- a buraveszélyes területeken lehetőleg ne álljunk meg hosszabb időre, és ne 

hagyjuk őrizetlenül a hajót
- a bura elől menedéket a pilot könyvekben található kikötőkben, vagy a 

nyílt tengeren találunk, nem a hegyek lábánál!
- a hegyek lábánál, a part közelében soha ne keressünk menedéket a bura 

elől, mert itt a legerősebb Bórával egész évben találkozhatunk, de télen a 
leggyakoribb és legerősebb. Az átlagos burás napok száma Triesztnél a 
következőképpen alakul:
Jan.  Feb.  Márc. Ápr.  Máj.  Jún.  Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec.
8   6     4     2     10     40     8     1       2       3      5      6
Nyáron a bura legfeljebb 2-3 napig tart, míg télen akár egy hétig is.

A bura kezdetének egyik jele, hogy a legmagasabb hegyek csúcsán (Velebit, 
Biokovo, Orjen) „felhősapka”' (brvina) jelenik meg, és a tenger felőli oldalukon 
kis felhőpapucsok gyorsan, lefelé ereszkednek és felszívódnak. A parton ekkor 
már kezdetét vette a bura. Ha a felhősapkák növekedni kezdenek, az a bura 
erősödését jelzi. Gyakrabban kezdődik délután, mint délelőtt. 7-11 óra, 
valamint 18-22 óra között a legerősebb, délben és éjfélkor a leggyengébb, sőt 
akár el is állhat. Ekkor a felhősapkák teljesen felszívódnak.

Felhős Időben a kezdődő burát az égbolt észak-keleti felén hirtelen 
felszakadozó felhők jelzik.

4. Tramontana
Az Adriai-tenger déli részén gyakori: Északi irányból fúj, erősen és 

folymamatosan. A bura egyik fajtája, de annál könnyebb előre jelezni. Irányát 
a partvonal erősen befolyásolja.

5. Sirokkó/ Jugó
Sirokkónak (sirocco) nevezik kelet-délkelet, dél-délkelet irányú forró, nedves 

szelet, amely az egész Adriai tengerre kiterjed. A sirokkónak is van ciklonos, 
illetve anticiklonos formája és karaktere. A ciklonos a leggyakoribb. Az 
anticiklonos sirokkó ősszel és tavasszal jellemző, felhőtlen, vagy nem túl sűrű, 
északkelet irányban mozgó felhőkkel. Ekkor a délnyugati horizont mindig 
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felhőtlen.
A ciklonos sirokkót felhős, csapadékos időjárás kíséri. Az Adriai-tenger déli 

részén általában erős széllel jár. Bármely évszakban előfordulhat, de az Adriai-
tenger északi részén gyakoribb márciustól júniusig, míg a déli részen 
októbertől februárig. Az átlagos szélsebesség 7-10 m/s, de időnként viharossá 
is erősödik. Nyáron átlagosan 3 napig tart, de előfordulhat, hogy rövid 
megszakításokkal 3 hétig is fúj. Általában a harmadik nap után erősödik 
viharossá, amikor mindenképpen menedéket kell találnunk előle.

A legnagyobb hullámokat az Adria déli részén találjuk (5m felett, de mértek 
már 9.5 m magasakat is), de ezek kevésbé veszélyesek, hiszen rendszerint 
van elég időnk arra, hogy menedéket találjunk.

A Sirokkó az Észak-Adrián a Yugo nevet kapta. Ez a szél a rossz idő szele, 
ami párát, fülledt levegőt, felhőket és gyakran esőt is hoz az Adria térségébe.

Ez a felhőzet az Atlanti-óceán felől érkezik, és Európánál vonul. A szél vizet 
tol maga előtt, ezért egyes kikötőkben az Adria középső, illetve északi részén 
magas lehet vízállás.

Amikor a magas légnyomás Kelet-Európa középső részétől a Földközi-tenger 
magasságáig húzódik (ami tavasszal és ősszel gyakran előfordul), a dél-adriai 
partoknál a Yugo, az észak-adriai partoknál a Bura fúj. Ebben az esetben 
általában a Vis-sziget magasságában szétoszlik a felhőfront.

A Jugo előjelei:
- gyenge, gyakran forgó szél, lassan eső hőmérséklettel
- a légnyomás lassan süllyed, majd a normális alatt megállapodik
- a délkeleti horizont erősen párás, szürke
- párás, fülledt levegő, rettentő hőség, rétegelt felhőzet jelenik meg
- a tenger szintje gyakran megemelkedik gyakori hullámverés délről
- 7 - 14 napig is eltarthat

A Yugo igen erős lehet a tenger felől nyitott partszakaszokon és a délkelet 
irányból nyitott csatornákon. Különösen erős szokott lenni a Velencei-öbölben, 
a Kvarner-öbölben, Ploce előtt, a Dubrovniktól délre eső partokon, a Mljet 
csatornában, ahol 2 csomós áramlást is létrehozhat.

A Yugo kevésbé veszélyes a buránál, mivel nem hirtelen kezdődik, maximális 
erősségét 1.5-2 nap alatt éri el, amikor már egyenletesen, állandó erővel fúj, 
de a délkelet felé nyitott öblökbe és horgonyzó helyekre igen veszélyes 
hullámok érkeznek.

A légnyomás emelkedése a sirokkó gyengülését, esetleges végét jelenti. A 
sirokkó gyengülésének további jele, hogy délkelet irányból északnyugat 
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irányba mozgó kis felhőfoszlányok tűnnek fel, amelyek átkelnek a hegy 
csúcsán. Később az alacsony, szürke rétegfelhőkön (stratus) északnyugat 
irányban lyukak keletkeznek, ahol az ég is láthatóvá válik. Később a hullámok 
magassága is csökken.

Gyakran a Vis-szigetek északi partja választja el a sirokkós területet a 
burástól. Ezért, ha dél felé hajózunk, akkor a szél északkeletről délkeletre 
válthat á.t

A sirokkó elől általában a partok közelében, a szigetek között, szélárnyékban 
találunk menedéket, ahol a hullámok is kisebbek.

6. Maestral vagy Misztrál
A Maestral a szép idő szele, ami napsütéses időt garantál, felhőmentes eget 

és kellemes hőmérsékletet. A Maestral szokás szerint délelőtt alszik, délutánra 
3-5 Bft-t ér el, estére szélcsend lesz. Kimaradása időjárásromlást jelez.

Az Adriai- és Ion-tengeren az északnyugat irányból fújó szelet nevezik így. A 
horvátországi partokon két szél kapta ezt a nevet. Az egyik a bura egy 
átalakult formája, amely Triesztnél északkelet irányú volt, majd kijut a nyílt 
tengerre, és az olasz partokról visszaverődve az Adria középső és déli részén 
egy északnyugat irányból hosszan fúvó, egyenletes szélként jelentkezik. 
Mérsékelten magas hullámokat hoz létre. Általában nyugodt anticiklonos 
időjárás jellemző rá.

Másik értelmezése (smorac) a tengeri szél horvát neve. Ezt fehér 
gomolyfelhők kísérik. Az olasz partok mentén 16 óra körül éri el maximumát, 
és gyakran egész éjszaka fúj, nyáron kellemesen lehűti a levegőt. A sebessége 
általában 7-10 m/s körül van, a ciklonok áthaladása után gyakran viharos 
erősségű. Leggyengébb a Trieszti-öbölben, majd déli irányba egyre növekszik a 
szél sebessége, míg az Otrantóiszorosban már viharossá erősödik, és nagy 
hullámokat hoz létre.

A horvát partok mentén általában északnyugat irányból fúj, de a partvonal 
tagoltságától függően nyugatira, északnyugatira is változhat. Az albán partok 
mentén nyugat, míg az olasz partoknál kelet vagy néhol délkelet irányból fúj. 
Napközben iránya változik, követi a Napot.

7. Burin
A parti szél horvát neve. A horvát tengerpart északi részén iránya észak-

északkelet, kelet- északkelet, délen inkább keleties. Az olasz partok mentén 
általában nyugatról fúj.

A burin gyengébb szokott lenni a meastralnál, de például a Brac szigeten 
lévő Belnál. a Peljesacfélszigeten lévő Zuljananál 5-ös erősségű is lehet.
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8. Nevera
Az Adriai-tenger partjainál a nyugatról érkező viharokat neverának hívják. 

Főleg júniustól szeptemberig, az Adria északi felén találkozhatunk vele. 
Általában Észak-Olaszország fölött keletkezik, majd átkelve az Adrián, 
északnyugat, délnyugat irányból közelíti meg. a horvát partokat. Igen 
veszélyes lehet. Sebessége 15-25 csomó, de nagy szélsebességek idején 
gyorsabban is haladhat. Villámlás, zivatar, jégeső és erős, pöffös szél kíséri. 
Néhány óráig tart, és aránylag kis területekre terjed ki.

A neverának két keletkezési módja van. Az egyik általában nyáron, fülledt 
levegőben, a másik télen, már megállapodott ciklonban. A ciklonos nevera 
általában sokkal erősebb, és nagyobb területet ural.

A neverát csak kitörése előtt rövid idővel lehet megbízhatóan jelezni. Sajátos 
jellege miatt az időjárás előrejelzésben csak ritkán említik. A forróság, 
tikkasztó, fülledt meleg, zivatarfelhők a nyugati horizonton, a barométer 
hirtelen esése, a hőmérséklet hirtelen esése, a páratartalom csökkenése a 
nevera közeledtét jelzi. A szél először gyenge és forró, majd nagy erővel az 
ellentétes irányból (ált.: kelet) fúj. Ezt követően az eredeti, nyugatias irányba 
áll vissza. A hirtelen légnyomásváltozás utal a hőmérséklet csökkenést követő 
heves széllökésekre. A nevera áthaladása után a légnyomás normális lesz, a 
hőmérséklet kicsit emelkedik, az ég kitisztul, a hullámok csökkenek, szélcsend 
vagy gyenge parti szél figyelhető meg. 

A neverának két típusa van, a hirtelen és a fokozatos nevera!
A hirtelen nevera nagyon veszélyes, főleg a kishajók számára. Szigetek 

között hajózva ugyanis azok takarják a nyugati horizontot, s akkor nem lehet 
észrevenni a közeledtét. Nappal a villámlás nem látszik, a szél a nevera 
közeledési irányával szembe fúj, így igen váratlanul érkezhet.

A fokozatos nevera kezdetekor a szél gyenge, majd fokozatosan felerősödik. 
A szél, nevera irányából fúj. A légnyomás csökkenéséből elég korán észre lehet 
venni jövetelét. Amikor a szél és az eső eléri maximumát, hirtelen irány vált, 
majd 1-2 órán belül elül.

9. Libeccio vagy lebicada
Az olasz partoktól érkező délnyugat, nyugat irányú szél neve a libeccio, 

amely a Lyoni-öböl felett lévő anticiklon hatására alakul ki. Amikor átér a 
horvát partokhoz, gyakran viharossá erősödik. Bőséges eső és nagy hullámok 
kísérik. Nyáron a neveráhez hasonló is lehet.

A Garbin egy igen veszélyes szél. Általában 1 - 2 órán át tart, erőssége eléri 
a 8 néha 10 Bft-ot is. Ez a viharos szél az Adrián csak ritkán fordul elő. Akkor 
fenyeget, ha a Földközitenger déli része felett magasan fekvő, kitüremkedő 
légnyomás Közép-Európa vagy Észak-Itália felől kelet felé húzódik.
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10. Víztölcsérek
A víztölcséreket ciklonos jellegű forgószelek hozzák létre, amelyekkel a 

magas, vékony, kéményalakú viharfelhők alatt találkozhatunk. Általában 
nyugodt, szélcsendes időben keletkeznek, amikor sok tornyos zivatarfelhő 
látszik. A víztölcsérek vékony, magas, hosszú, szürke, hajlott kéménynek 
látszanak. Haladási sebességük a majdnem állótól a 60 csomósig változhat, a 
felettük lévő felhők mozgása függvényében. A légnyomás jelentősen lecsökken 
100-300 m-es körzetben, így magukkal tudják szívni a vizet is. A víztölcsérek 
átmérője elérheti a 100 métert, a mozgató levegőtömeg sebessége pedig a 
200 km/h-t. A víztölcsér külső szélén a föntről uralkodó széláramlat a habot 
100 méter magasságig is felveri.

Nagyon nagy szélsebességnél, a víztölcsér szélénél életveszély fenyeget!

A víztölcsérek általában nyugat vagy délnyugat irányból jönnek, majd kb. 
6-7 tmf megtétele után megszűnnek. Rövid, heves zápor vagy zivatar kíséri. 
Leggyakrabban az Isztriai-félsziget nyugati felén. Lisinjtől a Kornát szigetekig, 
valamint az Adriai-tenger középső részén lévő csatornákban (Brac, Hvar) 
találkozhatunk velük. Nagyon veszélyes lehet, ha közel kerül hozzá a hajónk. A 
víztölcsér megpillantásakor azonnal a haladási irányára merőleges irányban, a 
legnagyobb sebességgel távolodni kell tőle.

64



Szélrózsa

65



Tengeri környezetvédelem 

A Tengeri Környezet Szennyeződésének Megelőzésére Létrehozott Egyezmény
(MARPOL 1973·1978) (kivonat)

A fenti szerződéshez Magyarország és Horvátország is csatlakozott, betartása 
minden magyar vagy Horvát lobogó alatt hajózó hajóra nézve kötelező. A 
szerződés értelmében minden hajó automatikusan alá van vetve minden 
szerződő fél joghatósági ellenőrzésének az illető ország felségvizén. Ha egy 
hajó megsérti az egyezményt, akkor a felségvíz szerint illetékes ország 
hatóságának joga van a hajózóval szemben saját törvényei szerint eljárni.

Az egyezmény azért jött létre, hogy a szerződő felek megakadályozzák a 
tengeri környezet szennyeződését ártalmas anyagok, vagy ilyen anyagot 
tartalmazó szennyvizek kiürítése által.

Az „ártalmas anyag” bármilyen olyan anyagot jelent, amely a tengerbe 
bocsátva az emberi egészségre feltehetően veszélyt okozhat, a tenger 
erőforrásainak és egyéb élővilágának árthat, az üdülési lehetőségeket 
tönkreteszi, vagy megakadályozza a tengernek másféle szabályszerű 
használatát, magába foglalva minden olyan anyagot, amely ezen egyezmény 
ellenőrzése alá tartozik.

Az egyezmény értelmében egy szennyeződési esetben részt vevő hajó 
parancsnoka vagy a hajót irányító személy az eset részleteit haladéktalanul 
köteles jelenteni. A jelentést elsősorban rádión kell leadni.

A jelentésnek tartalmaznia kell a hajó földrajzi helyzetét, az uralkodó 
tenger- és szélviszonyokat és a hajó állapotára vonatkozó lényeges 
részleteket. Különösen fontos, hogy az ártalmas anyag vagy anyagok 
megnevezését, mennyiségét, ha lényeges, a gyártóját és a csomagolását is 
közöljük.

Olajszennyezés:
Nemzetközi bizonyítványt az o laj á lta l okozott szennyeződés 

megakadályozásáról ki kell adni minden 150 tonna és ennél nagyobb bruttó 
űrtartalmú olajtartályhajónak és minden 400 tonna és ennél nagyobb bruttó 
űrtartalmú egyéb hajónak, amelyek az egyezmény más szerződő feleinek a 
joghatósága alá tartozó kikötőkbe vagy nyíltvízi termináljába való utakat 
tesznek meg.
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Speciális körzetekben Földközi-tenger, Balti-tenger, Vörös-tenger Perzsa-
öböl semmilyen módon nem szabad olajat a tengerbe juttatni.

Szennyvíz szennyezés:
Szennyvíz a mosdóhelyiségek, WC-k lefolyóinak szennyvize vagy bármely 

más hulladék. Az egészségügyi helyiségekben (betegszoba, beteggondozó) 
elhelyezett mosdótálakból, fürdőkádakból és lefolyókból eredő szennyvíz, 
valamint az élőállatokat tároló terekből eredő szennyvíz. Végül a fentiek 
csatornavízzel keveredett változata is az.

Szemétszennyezés
Szemét a friss hal és ennek részei kivételével az élelmiszerek, háztartási 

és üzemi hulladék minden fajtáját jelenti, amelyek egy hajó szokásos 
üzemelése alatt termelődnek, és amelyeket folyamatosan időszakaszosan 
takarítanak el.

Az összes műanyag, beleértve, de nem korlátozva kizárólag a szintetikus 
kötelekre, szintetikus halászhálók és műanyag hulladékzsákok tengerbe dobása 
tilos!

A Yachtok mérete a tenger szennyeződéséről hozott összes szabálynál a 
szigorú ellenőrzések határa alatt van, de ez nem azt jelenti, hogy rájuk ezek a 
szabályok ne vonatkoznának. A Yachtoknál is kötelező betartani nemcsak a jól 
felfogott hajós magatartás és nem utolsó sorban az önérdek miatt is az 
általános szabályokat. Majdnem minden tengerparttal rendelkező országnak 
vannak a tengerrel kapcsolatos egyéb környezetvédelmi törvényei is, melyek 
kiterjednek a Yachtokra. A fentiek miatt a part menti hajózásban nem 
jelenthet megoldhatatlan gondot a szemét összegyűjtése és kihajózása. 
Általában a fedélzet mosását is tiltják a kikötőkben, a motortér tisztítása pedig 
szinte minden esetben elvégezhető úgy, hogy ne szennyezzük a kikötő vizét.
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Tengerfenék térképjelzései

HORGONYZÁSI 
HELY

KISHAJÓK 
HORGONYZÁSI

HELYE

TILOS 
HORGONYOZNI

VESZÉLYES 
ZÁTONY

VÍZBŐL 
KILÁTSZÓ

HAJÓRONCS

ELSÜLLYEDT 
HAJÓ

20 M MÉLYSÉGIG

ELSÜLLYEDT 
HAJÓ

20 M-NÉL
MÉLYEBBEN

MEGJELÖLT 
ZÁTONY

HÁROMSZÖGELÉSI 
PONT
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Forrás:
Tengeri sporthajózás tankönyve
A tenger nemzetközi jogi helyzete - Fekete Csongor kidolgozása
Rádiózás a tengeren - Vass Tibor
Reed’s - Skipper’s Handbook
Keith Colwell - Sea Survival Handbook
RYA VHF Radio GMDSS
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