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Vízen tartózkodási szabályzata 

 
Egybehangzóan a vízi közlekedés rendjéről szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet mellékleteként 
közzétett Hajózási Szabályzat II. rész 9. 12. cikk 6. bekezdésének felhatalmazásával kiadott a 
Magyar Vitorlás Szövetség, mint országos sportági szakszövetségének Biztonsági Szabályzatával 
a VAGABUND Vitorlás Sportegyesület belső szabályozásként a következőket rendeli el: 
 

 A VAGABUND Vitorlás Sportegyesület saját, vízben történő sporttevékenységei megkezdése 
előtt 18 évet betöltött tagjai közül egy felelős személyt jelöl ki, aki a sporttevékenység 
befejezéséig a helyszínen kell tartózkodnia.(HSZ. II. rész 4.07 cikk 4.) 

 A kijelölt személy kilétéről az összes részvevőt tájékoztatni kell, akik kötelesek végrehajtani a 
felelős személy - ilyen minőségében kiadott - utasításait, elő kell segíteniük az ide vonatkozó 
rendelkezések megtartását, illetve meg kell adniuk minden tőlük elvárható segítséget a 
sporttevékenység biztonságos lebonyolításához. 

 A sporttevékenységen résztvevőket az oktatási-, vagy edzésnaplóban név szerint 
szerepeltetni kell. 

 Az oktatásban résztvevő gyermekek életkor-, és tudásszintjének megfelelően a parttól 
biztonságos, lehetőleg 400 m-nél nagyobb távolságra a gyakorló pálya nem jelölhető ki. 

 A sporttevékenység helyszínén másodfokú viharjelzés esetén minden 10 résztvevő vitorlás 
csónak mellé minimum 1 db hajózásra alkalmas, üzemeltetési engedéllyel rendelkező 
kisgéphajót, elsőfokú viharjelzés esetén, minimum egy darab gépi meghajtású csónakot, 
viharjelzés nélküli időben minimum kettő kajakot kell szolgálatban tartani oly módon, hogy 
az ezekben szolgálatban lévőknek minden sportolóra folyamatos rálátásuk legyen, valamint a 
segítségnyújtáshoz, illetve a beavatkozáshoz kettő percnél hosszabb időre ne egyen szükség. 

 A szolgálati vízi járművekben az ide vonatkozó jogszabály által előírt képesítéssel és a vízből 
mentésben kellő gyakorlattal rendelkező személynek kell tartózkodnia. 

 A sporttevékenységben résztvevők névsorát a helyszínen kell tartani. 
 A sporttevékenység során minden résztvevőnek mentőmellényt kell viselnie. 
 A sporttevékenység megkezdése előtt a felelős személy hiteles forrásból tájékozódni köteles 

a várható időjárásról. Hatás-, és felelősségi körében jogában áll a tevékenység folytatásának 
vagy felfüggesztésének elrendelése. 

 A felelős személy köteles tájékoztatni a sporttevékenység végzéséről, annak helyszínéről, 
valamint a résztvevő vitorlás csónakok típusáról, számáról, valamint a résztvevő személyek 
számáról a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság ügyeletét I. fokú viharjelzés esetén, ha 
a parttól 500 m-nél távolabb, II. fokú viharjelzés esetén minden esetben. 

 Sporttevékenység végzése közben száraz földön a tábor körbekerített területét, vízen a 
felelős személy által meghatározott vízterületét elhagyni TILOS! 

 Szabad vízben történő sporttevékenység során a felelős személy a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően mentő őrt állít. 
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