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Hajóvezetői tananyag 
 

A jegyzet a tengeri hajóvezetői vizsga (Skipper B kategória) főbb témaköreihez tartozó ismereteket 
tartalmazza. Forrásul a vizsgáztató hatóság horvát nyelvű kiadványa szolgált. 
 

Hajózási földrajz alapjai   
A tengereket jogi helyzetük szerint az alábbiak alapján csoportosíthatjuk:   
Államterületnek minősülő tenger:   

• beltenger (öblök, ill 3  tengeri mérföldig) 
• parti tenger (3-12 tengeri mérföld) 

Államterületnek nem minősülő tenger a nyílt tenger  (12 tengeri mérföldön túl) 

 
A tenger nagy kiterjedésű sós víztömeg. A tengervíz jellemző tulajdonsága az édesvíznél 
magasabb sótartalma. A sótartalom nagyrészt natrium-klorid és magnézium-klorid, (ez utóbbi 
okozza a tengervíz keserű ízét) mennyisége átlagosan 3,5% (egy liter tengervízben átlagosan 
35 gramm oldott sótartalom). 
 
A tengerek szintje naponta kétszer emelkedik és süllyed. Az emelkedést dagálynak (high tide) 
a süllyedést apálynak (low tide) nevezzük, az Adrián kb. 6 óra 15 perc közöttük az 
időkülönbség. A tenger vizének függőleges mozgását tengerjárásnak nevezzük. A tengerjárás 
oka a Hold, kisebb mértékben pedig a Nap tömegvonzása. Dagályhullám a Földnek a Hold 
felé néző oldalán, illetve az azzal ellentétes oldalon alakul ki. Holdtöltekor és újholdkor a 
szokásosnál magasabb dagályhullám alakul ki („spring tide“ azaz szökőár, ami nem azonos a 
cunamival). Az Adrián a dagály magassága észak felé haladva nő, az északi részen a méteres 
magasságot is elérheti, a Közép-Adrián lényegesen kisebb érték, 0,5 méter körüli. A 
tengeráramlat (currents) a tengervíz tartósan egy irányba tartó mozgása, amit a Föld forgása, 
az állandó szelek iránya és a tengervíz horizontális sűrűségkülönbségeiből adódó 
nyomáskülönbség alakít ki. Az Adrián a tengeráramlás értéke csekély.  
 
Szélirányok, uralkodó szelek 
Szélnek nevezzük a légkört alkotó levegő közel vízszintes irányú áramlását, amelyet helyi 
nyomáskülönbségek hoznak létre, a Nap hatására. A szél sebességét tengeri mérföld per 
órában (=csomó), kilométer per órában, vagyBeaufort-skálán mérik. A Beaufort-skála egy 13 
fokozatú tapasztalati skála, amelyen a 0 fokozat a szélcsend, (amikor a tenger tükörsima) a 
legmagasabb fokozat pedig a 12, amely már orkán erejű szelet jelent. A kedvtelési célú hajózás 
ajánlott felső értéke a 6 Beaufort, vagyis az 50 km/h, illetve 30 csomónál nem erősebb szél. 
 
A szél irányát a szélrózsa irányai szerint mérjük („ahonnét fúj“). Tengeri országokban, így az 
Adrián is a szélirányokat névvel nevezték el, a leggyakoribbak: 

• északnyugati szél: Maestral 
• északi szél: Tramontana 
• északkeleti szél: Bora 
• délkeleti szél: Sirokkó 
• déli szél: Jugo 

A szél hullámokat kelt, amelyek hatását a hajózásban figyelembe kell venni. A hullámok 
magasságát a tengerállapot-skálán („Douglas-skála) adják meg, amely 0-9 fokozatú skála. A 
kedvtelési célú hajózás javasolt felső értéke a négyes tengerállapot, amely 2,5 méteres 
hullámzást jelent. 
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Vihar 
Olyan természeti jelenség, amelyet erős szél, csapadék és villámlás okozhat. Szubjektív 
fogalom, de a 7 Beaufortot meghaladó szélerő és az ötösnél magasabb tengerállapot esetén 
már viharos időjárásról beszélhetünk. Ha az előrejelzések viharos időjárást jeleznek, érdemes 
kikötőben maradni, ha viszont hajózás közben érkezik a vihar, megfelelő biztonsági- és 
vihartechnikát kell alkalmaznunk a hajó és utasainak biztonsága érdekében. Amennyiben 
baleset vagy hajózási káresemény következik be, a legtöbb tengeren lehetőség van mentést 
illetve segítségnyújtást kérni a part mentő- és felkutató állomásoktól. (nem minden állam tart 
fent ilyen rendszert). Az Adria lefedettsége jónak mondható. A közelben tartozkodó más 
hajóktól is lehetőség van segítséget kérni. Más hajó segélyhívásának észlelése esetén a hajó 
felelős vezetőjének mentési és segítségnyújtási kötelezettsége van, saját utasainak 
biztonságával összeegyeztethető mértékben. 
 
Időjárás előrejelzés az Adrián: 

• www.meteo.hr 
• www.windguru.com 
• VHF rádión (területtől függően az adott VHF csatornán, pl. VHF 67) 

 
Hajóokmányok:   

• 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 külföldi kikötőbe való érkezéskor a kikötői hatóságoknál a hajót be kell 
léptetni, az onnan való induláskor pedig ki kell léptetni.   
Érkezéskor a kikötő vízfelületére érve fel kell húzni a Q lobogót (“sárga lobogó”), amely 
jelzi, hogy a hajó járványmentes, és szabad közlekedést kér.   
Kikötői hatóságok:  

• Vámhatóság -Custom   
• Kikötői hatóság -Harbour Master     

A hatósági vizsgálatok után Q lobogó levonható a hajóról, és helyette a hajó viseli az 
adott vízterület nemzeti lobogóját.   

A felségvíz elhagyása előtt ismételten vizsgálatot kell kérni a helyi szokásoknak 

megfelelően. Lobogóviselés vitorlásokon, a felvonás sorrendjében:  

• a hajó nemzeti lobogója a tat-részen 
• idegen állam nemzeti lobogója – jobb oldali oldalmerevítőn 
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Segélykérés, VHF rádiótelefon eljárások 
   
Horvátországban tengeren történő balesetkor telefonon a 195-ös számon tudunk segítséget 
kérni. Az életmentés ingyenes, az eszközmentés azonban díjköteles. 
 
A VHF hajózási' rádiócsatornák a 156-158 MHz, illetve a 161-163 MHz frekvenciatartományba 
esnek. Innen ered a rendszer elnevezése is, ezek a frekvenciák a VHF, azaz Very High 
Frequency. magyarul az URH, ultrarövid-hullámú sávba tartoznak.   
 

A VHF rádiótelefon, azaz a hajózási rádió frekvenciáit sorszámmal ellátott csatornák 
tartalmazzák, melyeket gyárilag hangolnak a készülékbe. A rádió simplex üzemmódban 
dolgozik, azaz egyetlen frekvenciát használ adásra és vételre egyaránt. Az adás irányát a kézi 
beszélő nyomógombjával tudjuk meghatározni.   

Hatótávolsága függ az antennamagasságtól, az adó teIjesítményétől, és a vételi 
viszonyoktól, de általában a látóhatáron belüli területre terjed ki (10-15 km).  

Az üzenetek befejezését, illetve a vételre kapcsolást az "over" szóval jelezzük.   

Vészfrekvencia a 156,8 MHz-en található, ez a 16-os csatorna. Ezt csak segélykérésre szabad 
használni, illetve más hajóval való kapcsolatfelvételre, a sikeres kapcsolatfelvétel után egy 
másik csatornára kell átváltani az információcseréhez. A parti állomások szolgálati idejük alatt, 
hajók pedig menetben folyamatos figyelést tartanak a 16-os csatornán.   

 

Eljárás jelleg  Kódszó  Mikor használjuk?  

Vészhelyzet   Distress   MAYDAY  Ha egy hajó és a személyzete közvetlen veszélyben 
van, és segítséget kérnek.   

Sürgősség   Urgency   PAN PAN  Ha a hajó személyzetének egy vagy több tagja 
veszélyben van, de a hajó nem.  Technikai probléma esetén is használható. 

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

 

Vészhívás  
Ilyen hívást csak a hajóparancsnok engedélyezhet. 

Szignál:  Mayday   Mayday   Mayday   

Azonosító:  This is   Sailing boat Saturnus, Saturnus, Saturnus   

Szignál: Mayday   

Azonosító: Saturnus  

Helyzet:  My position Latitude: four-three degrees, four-seven minutes 

North,  Longitude: zero-one-five degrees Three-nine minutes East   

A veszély jellege:  Collision with rock, sinking!  (ütközés sziklával, süllyedés) 

Kért segítség:  Request: immediate assistance, six persons on board. OVER 
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Válasz a vészhívásra: ha parti állomás veszi   

Szignál:  Mayday   

A veszélyben lévő azonosítója:  Saturnus, Saturnus, Saturnus   

A nyugtázó azonosítója:  This is Harbour Sibenik  Harbour Sibenik  Harbour Sibenik  A 

vétel elismerése:  Mayday received we will send assistance. OVER 

(a valóságban ilyenkor a mentés egyéb részleteit is megbeszélik) 
 
 Válasz vészhívásra, ha hajó veszi:  

Szignál:   Mayday   

A veszélyben lévő azonosítója:   Saturnus, Saturnus, Saturnus   

A nyugtázó azonosítója:   This is Yacht  Regulus   Yacht Regulus   Yacht Regulus  

A vétel nyugtázása:  Mayday Received, we are approaching to your position. OVER 
    
Sürgősségi hívás:   

Szignál:  Pan-pan Pan-pan Pan-pan   

Azonosító:  This is Saturnus Saturnus Saturnus   

Helyzet:  My position Latitude: four-three degrees, four-seven minutes North,  

Longitude: zero-one-five degrees Three-nine minutes East   

Probléma:  Lost propeller (elveszett propeller) 

Kért segítség: Require towing. (vontatás)  OVER  
   
Biztonsági hívás:  (kezdeni a VHF 16-onm majd átkapcsolni máshová) 

Szignál:  Securite  Securite  Securite   

A címzett:  All ships All ships  All ships  

Azonosító:  This is Saturnus  Saturnus  Saturnus   

Átkapcsolás munkacsatornára:  Switch to VHF chanel two-four. A 24-es csatornán:  

Szignál:  Securite  Securite  Securite   

A címzett:  All ships All ships  All ships  

Azonosító:  This is Saturnud  Saturnus  Saturnus   

Üzenet:  In position five miles North-West to insel Blitvenica a  container is swiming. 
(vízben úszó konténerre figyelmezteti a többi hajót) OVER 
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Kitérési szabályzat, „COLREG”  

(International Regulations for Preventing Collisions at Sea) 
  

Általános meghatározások:   

Kishajó (boat): bizonyos mérethatár alatt a hajókat kishajónak nevezik. Ez a mérethatár egyes 
országok szabályozásaiban 20 méter hajóhossz, máshol 30 GT (GT=gross tonnage, azaz bruttó 
űrtartalom) hajóméret. Horvátország a 30 GT-t használja, a hajóvezetői okmányokon is ez az 
érték szerepel, mint felső mérethatár. A hajók forgalmi okmánya („hajólevél”) tartalmazza ezt 
az adatot. 

Nagyhajó (ship): 20 méter hajóhossz, vagy 30 GT  meghaladó méretű hajó. 

Az angol nyelvben hivatalos szövegekben a vessel szót használják a hajó megnevezéseként, 
mert ez egyaránt vonatkozik kis- és nagyhajóra. (kb. „vízijármű”) 

Géphajónak (powerboat, power driven vessel)  azt a hajót nevezzük, amely gépi erővel halad.  

A gyorsjáratú hajó a géphajók különleges típusa; azokat a hajókat nevezik így, amelyek 
képesek a vízfelszínhez viszonyított 40 km/h sebességet meghaladó sebességgel közlekedni. 
Leggyakoribb típusai a szárnyas hajók (hydrofoil vessel) vagy a légpárnás hajók (hovercraft). 

Emberi erővel haladó hajónak leggyakrabban az evezővel hajtott hajót („csónak”) nevezik 
(rowing boat). 

Vitorlás hajónak (sailing boat, sailing ship) az a jármű minősül, amely vitorláin kívül 
más meghajtást nem használ.  

Halászattal foglalkozó hajó (fishing vessel) az, amelynek manőverező képességét a 
halászeszköze korlátozza.  A halászhajó lehet vonóhálós halászattal foglalkozó (trawler) amely 
a hálókat maga mögött vontatja és nagy sebességgel halad; vagy kerítőhálóval halászó (drifter) 
amely a hálókkal mint csapdarendszerrel együtt sodródik. 
Nem kormányozható hajó vagy manőverképtelen az a hajó, amely valamilyen 
körülmény (pl. műszaki probléma, kormányképtelenség) miatt képtelen más hajó 
útjából kitérni. (vessel not under command) 

Manőverezőképességében korlátozott hajónak az minősül, amely 
munkavégzés/technikai probléma/nagy merülés/búvármunkák miatt nem tud a 
kívánt módon manőverezni, kitérni.   

Hajók kitérési sorrendje:  

-  Géphajó 

- Emberi erővel haladó hajó (pl. evezős)   
-  Vitorlás hajó   
-  Halászattal foglalkozó hajó   
-  Manőverezőképességében korlátozott hajó   
-  Nem kormányozható hajó   

A kitérési sorrend tengeren nem függ hajómérettől, azaz egy teherszállító hajónak gépi hajtása 
miatt ki kell térnie az evezős csónak vagy a vitorlás hajó útjából. Ezen szabály alól csak 
kikötőkön belül illetve szűk hajóútban van kivétel: ezeken a helyeken a nagyhajó útjogos a 
kishajóval szemben, nagyobb méretéből adódó nehezebb manőverezőképessége miatt. 
 
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.      
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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 utolérő hajó az utolért hajót irányváltoztatásra nem 
kényszerítheti.  Előzni a vízi közlekedésben –a közútival ellentétben- bármely oldalirányból 
szabad. Ez alól a szabály alól két kivétel van: 

• géphajó vitorlást a szél alatti oldalon előzzön (hogy ne takarja le a szelet a vitorlás elől) 
• vitorlás másik vitorlást a szél felőli oldalon előzzön (máskülönben a szélárnyékos oldalon 

nem lenne lehetséges megelőznie. A lassabb vitorlásnak az előzést hagynia kell, nem 
kezdhet veszélyes manőverbe) 

    
Az útjogos hajó („right way vessel”) 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 („give way vessel”) köteles kellő időben elvégzett 
manőverrel kitérni. A kitérés lehetőleg a másik hajó mögött történő elhaladással 
történjen.   
    
Ha két vitorlás hajó úgy közeledik egymáshoz, hogy tartani kell az összeütközés 
veszélyétől, az egyiknek a másik útjából a következők szerint kell kitérnie:  

• Az a hajó tartozik a másik útjából kitérni, amelyik a szelet balról kapja. (A fővitorla 
jobb oldalra feszül.)   

• Ha mindketten azonos oldalról kapják a szelet, a szél felőli oldalon levő köteles a 
szél alatt levőnek kitérni.   

  



www.tengerijogsi.hu oldal:7 
 

 

Világítótornyok karakterisztikái 
  
  
A fényjelzővel felszerelt, földrajzi navigációt segítő eszközök a világítótornyok 
(lighthouse), -világítóbóják, -világítópóznák, világítóhajók.   
A térképen is feltüntetik jellemzőiket a könnyebb megkülönböztetés érdekében.   

A karakterisztika az a sajátosság, amely alapján az egyik fényjelzés megkülönböztethető 
a másiktól (a fény „villogása” alapján). 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 és ezáltal a földrajzi hely (pl. kikötő, sziget vagy 
hajózási veszély). 
  
Példa a világítótornyok karakterisztikájának jelzésére: 
    

angol nyelvű térképen:  horvát  jelölés: 

W FI (2) 10 s 13m 5M  B BI (2) 10s 13m  5M  
    
Az első jecsoport  -W Fl (2), horvát térképen B Bl (2)- a fény színére és jellegére  vonatkozik 
(W Fl=white flashing, B Bl=Bijelo Bljeskove azaz fehér villanó fény). A zárójelbe tett 
mennyiség (2) a felvillanások számát jelzi.  
A második jelcsoport – 10 s - a periódus időt (“period time”, 10 másodperc) jelzi, amelybe a 
felvillanást követő elsötétedés ideje is beletartozik, a harmadik a fény fókuszának 
tengerszint feletti magasságát (“heights of the light” méterben) -13 m- , a negyedik pedig 
azt a távolságot jelöli meg (tmf-ben) jelzi, amelyről a fény észlelhető (“visibility”) jó 
láthatóság esetén -5 M azaz 5 tengeri mérföld.   

Jellegük szerint a leggyakoribb karakterisztikák a következők:   

Villanó fény (Fl, flashing):  olyan jelzőfény, amelyben egy felvillanás szabályosan ismétlődik.   

Gyors villanó fény (QFl, quick flashing):  olyan jelzőfény, amelyben egy felvillanás 
szabályosan, nagyon gyorsan (1 s kevesebb idő) ismétlődik.   

Elsötétedő (Oc, occultiv) fény: olyan jelzőfény, amely hosszabb ideig világít, majd rövid ideig  
elsötétedik. 

Szektoros fény (sector light):  olyan jelzőfény, amely különböző irányokból, más-más színű 
fénnyel világít.   

Egyes világítótornyok fényei bizonyos irányokból nem láthatók, ezt a tengeri térképeken is 
jelzik (pl. pot, azaz potamjeno, takart). 
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A tengeri térkép (Nautical charts) 
    
A tengeri térkép a navigáció elsődleges eszköze. Annak a követelménynek, hogy a Föld 
gömb alakját síkban ábrázolja, illetve arról olyan vetületet alkosson, ami szögtartó, 
távolságtartó és a fokhálózat egymással merőleges és párhuzamos egyenesekből álljon, a 
Mercator vetületű térképek felelnek meg. A térképen szereplő szélességi körök (paralells, 
latitude) és hosszúsági körök (meridian, longitude) lehetővé teszik egy adott pont 
koordinátáinak, pozíciójának (position) meghatározását. A tengeri térképen lemérhetünk 
pontok közötti távolságot (distance), pontok közötti szögeket (course). A térkép 
tartalmazza a tengerre vonatkozó főbb információkat pl. vízmélység (depth), hajózási 
akadályok és sziklák (obstructions , rocks) valamint a hajózási jelek (navigational marks) 
adatait. Távolságméréshez és pozíció leolvasáshoz léptékmérőt (divider) használunk, 
szögméréshez navigációs vonalzókat (navigational triangles). Távolságmérésre a Mercator 
vetület torzítása miatt kizárólag a tengeri térkép jobb vagy bal oldalán található 
fokhálózat használható, a térkép alsó és felső szélein lévő fokhálózat távolságmérésre nem 
használható. 

 

A térkép főbb adatai: 

 a térkép címe, ami megjelöli a tenger nevét és az adott körzetet,       
a kiadás helye és kelte     
a javítások száma és kelte     
a fokbeosztás (a térkép szélein)   
mélységek és magasságok  

 

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 metrikus térképeken a következő színezést alkalmazzák: 

• szárazföldek (land): sárga vagy arany (gold) 
• sekély víz (shallow water): kék (blue) 
• mély víz (deep water): fehér (white) 
• apálykor szárazra kerülő részek (drying heights): zöld (green) 

 
Térképi alapszint (chart datum): a legtöbb térképészeti intézmény az ún. „Lowest Astronomical 
Tide”,  azaz a legalacsonyabb csillagászati apály fogalmát használja alapszintként. Ez a 
legalacsonyabb előforduló apályszint, ami normál meteorológiai viszonyok között kialakulhat 
az adott területen. Vagyis a térképen feltüntetett mélység adatok mindig tartalmaznak 
biztonsági tartalékot is, hiszen egy 1,5 méteresnek feltüntetett mélységű helyen csak akkor 1,5 
méter a vízmélység, ha éppen a lehető legalacsonyabb szintű az apály. Ha dagály van vagy 
éppen nem ér el akkora mélységet az apályszint, akkor a Adrián egy 1,5 méternek jelzett 
vízmélységű pontot akár 1,8,-2,0 méter vízmélységet is tapasztalhatunk. 
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Földrajzi pont pozíciójának adatai: 
Először a szélességi adatot kell megadnunk fokokban (degrees) és fokpercekben (minutes) ezt 
követően a hosszúság adatait. Mindig jelölnünk kell azt is, hogy az északi (N, north) vagy a 
déli (S, south), illetve a keleti (E, east) vagy a nyugati (W, west) féltekére vonatkozik-e az adott 
pozíció értéke.  
Pl. Marina Zadar koordinátái: LAT=44° 07' N   LON=015° 13' E 

1. Szélesség, Latitude LAT=44°degrees 07' minutes N north (az Egyenlítőtől északra) 
2. Hosszúság Longitude LON=015° 13' E (a greenwich-i kezdő meridiántól keletre) 

 
Horvát tengeri térképeken használt jelölések: 
Színek: 

• fehér: bijelo (B) 
• vörös: cerveno (C) 
• zöld: zeleno (Z) 
• sárga: žuto (Ž) 

 
Quality of the Bottom  Vrsta dna  Mederminőség  
S – Sand  p-pijesak  homok   
M – Mud  m-mulj iszap   
G – Gravel  š-šljunak   murva  (apró kő) 
St – Stones  k-kamenje   nagyobb kövek   
R – Rock  Gr-Creben   szikla   
Co – Coral  kor-Koralj  korall   
Sh - Shells  šk-skolje   kagylóhéjak   
Wd – See-weed, Grass  t-trava  tengeri fű   
 
Tengeri hajózásban használt mértékegységek 
 
Hosszmérték: 
A tengeri hosszmérték legfontosabb mértékegysége a tengeri mérföld. A tengeri mérföld 
megegyezik egy földrajzi meridián átlagos szögpercének ívhosszával, méterben kifejezve 1852 
méter. 

A tengeri mérföld (tmf) angolul nautical mile jele: M vagy nm. 

 

A sebesség mértékegysége: 

A hajózásban a csomó (angolul: knots) a sebesség mértékegysége.  

1 csomó= 1 tengeri mérföld/óra. (1 csomó tehát kb. 1,8 km/h) 

Példa: 

Hajónk 5 csomós sebességgel halad. Ez azt jelenti, hogy egy óra alatt 5 tengeri mérföldet tesz 
meg (azaz 9260 métert haladunk óránként). Ha sebességünk 6 csomóra növekszik, hány 
mérföldet teszünk meg 2,5 óra alatt? (megoldás: 15 tengeri mérföld) 

 

Egyéb mértékegységek:  

1  tmf = 10 kábel (cable)= I 852 m= 1000 öl (fathom)     
1  öl (fathom) = 1,85 m = 6 láb 
1 láb (feet)=30,48 cm 
1 yard= 3 láb 
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Bóják, bójázási rendszerek
  
    
A bóják célja, hogy veszélyes helyekre, akadályokra 
információt szolgáltassanak azok 
jelölnek ki.   

A rendszer jelei:   

  

  

  

  

A laterális jelek (lateral marks) 
megkülönböztetve, a hajózható csatorna
menetirány szerinti bal oldala=
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
hajózó út bal oldala éjszakai  
fénye, vörös színű   
   
Az elszigetelt veszélyt (isolated danger

kisebb kiterjedésű vízfelszín alatti akadályoknál  

alkalmazzák (zátony, roncs, stb.). Tetőjele, egymás felett 
fekete gömb. Fénye kettő felvillanó fehér fény (FL(2)). Bármely 
oldalról kikerülhető.   

 

A különleges jelzésekkel (
megjelölt helyről bővebb információt a 
térképekről, vagy a hajózási útmutatókból 
tudhatunk meg. Tetőjele sárga, kereszt al
Fénye sárga, bármilyen ritmusú lehet.  

 

Bóják, bójázási rendszerek 

veszélyes helyekre, akadályokra hívják fel a figyelmet, 
azok elkerülését illetően, továbbá hajózási útvonalat 

- Laterális jelek (lateral marks) 
- Elkülönült veszély jelek (isolated danger)

- Kardinális jelek (cardinal marks) 
- Különleges jelek (special marks) 

 
 színei a nyílt tenger felőli érkezési irányból vannak 

megkülönböztetve, a hajózható csatorna (navigational channel) széleit jelzik.
menetirány szerinti bal oldala=portside, jobb oldala=starboard) 

 biztonságos vízterület  a hajózó út jobb oldala 
éjszakai fénye, fehér színű   éjszakai fénye, zöld színű 

isolated danger) jelző bójákat   

vízfelszín alatti akadályoknál   

alkalmazzák (zátony, roncs, stb.). Tetőjele, egymás felett két 
. Fénye kettő felvillanó fehér fény (FL(2)). Bármely 

A különleges jelzésekkel (special marks)  
megjelölt helyről bővebb információt a  
térképekről, vagy a hajózási útmutatókból  
tudhatunk meg. Tetőjele sárga, kereszt alakú.  
Fénye sárga, bármilyen ritmusú lehet.   
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a figyelmet, 
t illetően, továbbá hajózási útvonalat 

(isolated danger) 

színei a nyílt tenger felőli érkezési irányból vannak 
széleit jelzik. (hajó 

a hajózó út jobb oldala  
éjszakai fénye, zöld színű  
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 A kardinális jelek (cardinal marks)
nagyobb kiterjedésű hajózási akadályokat határolnak azok 
(innen az elnevezés=kardinális irányok).
színkombinációval jelölik, tetejükön pedig 2 db fekete háromszöget találunk különböző 
irányokba forgatva.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

(cardinal marks) azt az irányt jelölik, amelyről a veszély kerülendő. Általában 
hajózási akadályokat határolnak azok északi, keleti, déli és nyugati 

nevezés=kardinális irányok). A kardinális jelzések (bóják) testét a fekete sárga 
színkombinációval jelölik, tetejükön pedig 2 db fekete háromszöget találunk különböző 
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azt az irányt jelölik, amelyről a veszély kerülendő. Általában 
északi, keleti, déli és nyugati oldalán 

A kardinális jelzések (bóják) testét a fekete sárga 
színkombinációval jelölik, tetejükön pedig 2 db fekete háromszöget találunk különböző 
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Lámpák és jelzőtestek
  
    
A hajók pozíciólámpáikat napnyugtától napkeltéig kötelesek viselni, illetve rossz látási 
viszonyok között nappal is.  
 

A hajókon a következő navigációs 

Árbocfény (masthead light):  a hajó hossztengelyében elhelyezett, 225°
fehér fényű lámpa. Gépi meghajtás 

Oldalfények (side lights):  jobb oldalon 
lámpa  melyek 112,5°-os szögben  világítanak

Farfény (stern light):  a hajó farán elhelyezett, a hossztengelyhez képest hátrafelé,   
135°-os szögben világító fehér 

Vontatólámpa (towing light):  a farfénnyel azonos jellemzőkkel rendelkező, sárga 

színű lámpa  Csak a vontatóhajó viseli, a

Körbevilágító lámpa (all-round light)

horgonyzás) szükséges, minden vízijárműnek.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
A jelzőtestek színe: fekete. Alakjuk: lehet kúp 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

  

 

Lámpák és jelzőtestek (Lights and Shapes)

A hajók pozíciólámpáikat napnyugtától napkeltéig kötelesek viselni, illetve rossz látási 

A hajókon a következő navigációs fények lehetnek felszerelve:   

a hajó hossztengelyében elhelyezett, 225°-os szögben világító 
Gépi meghajtás használata esetén kötelező, menetben. 

jobb oldalon (starboard) zöld, baloldalon (portside

os szögben  világítanak. Menetben minden hajó használja őket.

arán elhelyezett, a hossztengelyhez képest hátrafelé, 
os szögben világító fehér színű fény. A hajó hátsó részét jelzi, menetben.

a farfénnyel azonos jellemzőkkel rendelkező, sárga 

hajó viseli, a normál farfénye felett. 

round light): 360°-os szögben világít. Vesztegléskor 

, minden vízijárműnek. 

A jelzőtestek színe: fekete. Alakjuk: lehet kúp (cone), gömb (ball) vagy henger 
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(Lights and Shapes) 

A hajók pozíciólámpáikat napnyugtától napkeltéig kötelesek viselni, illetve rossz látási 

os szögben világító 

portside) vörös fényű 
Menetben minden hajó használja őket. 

arán elhelyezett, a hossztengelyhez képest hátrafelé,  
A hajó hátsó részét jelzi, menetben. 

a farfénnyel azonos jellemzőkkel rendelkező, sárga 

Vesztegléskor (pl. 

vagy henger (cylinder).   
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Hajók látható jelzései:
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
50 m-nél rövidebb, menetben lévő géphajó  
Power Driven Vessels underway/less than   
viselni köteles: árbocfényt, oldalfényeket, farfényt.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
 
 
50 m-nél hosszabb, menetben lévő géphajó    
Power Driven Vessels underway longer than 50 meters  
viselni köteles: két árbocfényt, o
mögött legalább 9 m-el, és felette 3 m
  
  

 

Hajók látható jelzései: 

nél rövidebb, menetben lévő géphajó   
sels underway/less than 50 meters   

viselni köteles: árbocfényt, oldalfényeket, farfényt.   

nél hosszabb, menetben lévő géphajó   
Power Driven Vessels underway longer than 50 meters 

viselni köteles: két árbocfényt, oldalfényeket, farfényt. A második árbocfényt az első 
el, és felette 3 m-el kell elhelyezni.   
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ldalfényeket, farfényt. A második árbocfényt az első 
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Menetben lévő vitorlás hajó  
Sailing Vessels underway     
viselni köteles az oldalfényeket és
kombinálva viselheti ezeket a fényeket.)  

Menetben lévő vitorlás nagyhajó
felül vörös, alul zöld körbevilágító fényt.  
Vitorlás, ha gépi hajtást is használ
fekete kúppal (black cone) ezt jeleznie kell.  

A 7 m-nél kisebb vitorlás és az emberi erővel haladó hajó a fenti navigációs lámpák 
viselésére nem kötelezett, de egy fehér körbevilágító fényt neki is viselnie kell, akár 
menetben, akár vesztegléskor.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Gyorsjáratú hajó (Légpárnás hajó , szárnyas hajó)  
Hovercraft, hídrofoil vessel 
a géphajóra előírt fényeken kívül egy körbevilágító, villanó sárga fényt
viselni köteles.  
A villanó sárga fényt nappal is 
  

 

Menetben lévő vitorlás hajó   

viselni köteles az oldalfényeket és a farfényt. (a vitorlás kishajó egy lámpába 
kombinálva viselheti ezeket a fényeket.)   

vitorlás nagyhajó az előírt fényeken túl viselhet függőleges v
körbevilágító fényt.   

használ, éjjel egy fehér árbocfénnyel, nappal egy lefelé mutató 
ezt jeleznie kell.  (=vitorla+motor együtt) 

nél kisebb vitorlás és az emberi erővel haladó hajó a fenti navigációs lámpák 
de egy fehér körbevilágító fényt neki is viselnie kell, akár 

menetben, akár vesztegléskor. 

Gyorsjáratú hajó (Légpárnás hajó , szárnyas hajó) 

a géphajóra előírt fényeken kívül egy körbevilágító, villanó sárga fényt

 viseli, amikor az egyéb éjszakai fényeket már nem
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a farfényt. (a vitorlás kishajó egy lámpába 

az előírt fényeken túl viselhet függőleges vonalban, 

, éjjel egy fehér árbocfénnyel, nappal egy lefelé mutató 

nél kisebb vitorlás és az emberi erővel haladó hajó a fenti navigációs lámpák 
de egy fehér körbevilágító fényt neki is viselnie kell, akár 

a géphajóra előírt fényeken kívül egy körbevilágító, villanó sárga fényt (yellow flashng light)  is 

, amikor az egyéb éjszakai fényeket már nem.  
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Aknaszedő hajó     
Vessel engaged in mineclearence operations  
a géphajókon előírt lámpákon kívül viselni köteles három, háromszög alakban 
elrendezett, zöld fényű lámpát, nappal hasonlóan elhelyezett három fekete 
gömböt (black ball).  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
A vontatóhajó   
Towing Vessels  

viselni köteles az első árboclámpa helyén két, egymás felett elhelyezett, fehér 
árboclámpát.  

Ha a vontatmány hossza a 200 m
viselni.  

Az oldalfényeken és a farfényeken kívül a farfény felett egy 
alkalmaznia kell.    

Nappal, ha a vonta hossza a 200 m
egyaránt viselnie kell egy fekete rombuszt
  

 

Vessel engaged in mineclearence operations   
a géphajókon előírt lámpákon kívül viselni köteles három, háromszög alakban 
elrendezett, zöld fényű lámpát, nappal hasonlóan elhelyezett három fekete 

viselni köteles az első árboclámpa helyén két, egymás felett elhelyezett, fehér 

200 m-t meghaladja, egymás felett három árbocfényt

Az oldalfényeken és a farfényeken kívül a farfény felett egy sárga vontató lámpát is

Nappal, ha a vonta hossza a 200 m-t meghaladja, a vontatónak és a vontatmánynak 
fekete rombuszt (black diamond). 
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a géphajókon előírt lámpákon kívül viselni köteles három, háromszög alakban 
elrendezett, zöld fényű lámpát, nappal hasonlóan elhelyezett három fekete 

viselni köteles az első árboclámpa helyén két, egymás felett elhelyezett, fehér 

árbocfényt köteles 

sárga vontató lámpát is 

t meghaladja, a vontatónak és a vontatmánynak 
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Halászhajó, vonóhálós   

Fishing Vessel (trawler)   

az árbocfény közelében, egymás felett, 
oldalfényeket és farfényt 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 jelzése2 db
kisebb hajó egy kosár felhúzásával helyettesítheti ezt.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
Halászhajó,  ha nem vonóhálós  

Fishing Vessel (drifter)   

 (a háló a felszínen úszik), az árboclámpa helyén, egymás felett, 
fehér körbevilágító fényt köteles viselni. 
A halászhajó nappali jelzése2 db
hajó, ezt egy kosárral helyettesítheti. Ha a 
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. 
  

 

rbocfény közelében, egymás felett, felül zöld, alul fehér körbevilágító lámpát, 
oldalfényeket és farfényt köteles viselni. Ha a hosszúságuk az 50 métert meghaladja, a 

fehér lámpa mögött, és annál magasabban egy fehér árbocfényt kell még 

2 db csúcsával összefordított fekete kúp (cone)
kisebb hajó egy kosár felhúzásával helyettesítheti ezt.   

vonóhálós   

az árboclámpa helyén, egymás felett, felül vörös, alul 
fényt köteles viselni.  

2 db csúcsával összefordított fekete kúp.. Ha 20 m
hajó, ezt egy kosárral helyettesítheti. Ha a háló a hajótól 150 m-nél messzebbre nyúlik

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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lámpát, 
oldalfényeket és farfényt köteles viselni. Ha a hosszúságuk az 50 métert meghaladja, a 

fehér lámpa mögött, és annál magasabban egy fehér árbocfényt kell még 

(cone). A 20 m-nél 

felül vörös, alul  

. Ha 20 m-nél rövidebb a 
messzebbre nyúlik, viselnie 

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 big draught 

éjjel viselni köteles függőleges vonalban 3 db vörös fényű lámpát. 
Nappal egy fekete hengerből (

Ha a vízhez viszonyítva halad, oldalfényeket és farfényt is alkalma
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
Manőverképességében korlátozott hajó  
Vessels restricted in their ability to manover  

éjjel viselni köteles függőleges vonalban 
függőleges irányban elrendezett
jelzést.   

Ha a vízhez viszonyítva halad, oldalfényeket és farfényt is alkalmaznia kell.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Nem kormányozható hajó   

Vessels not under command   

éjjel függőleges irányban két vörös fényű lámpát kőteles viselni
vonalban két fekete gömböt köteles viselni.  

Ha a vízhez viszonyítva halad, oldalfényeket és farfényeket is viselnie kell.  
 

 

tt manőverképességében korlátozott hajó   

Vessels constrained by big draught  

éjjel viselni köteles függőleges vonalban 3 db vörös fényű lámpát.  
(black cylinder) álló jelzést.   

Ha a vízhez viszonyítva halad, oldalfényeket és farfényt is alkalmaznia kell.  

Manőverképességében korlátozott hajó   
Vessels restricted in their ability to manover   

éjjel viselni köteles függőleges vonalban vörös-fehér-vörös fényű lámpákat. Nappal 
függőleges irányban elrendezett, fekete gömb-rombusz-gömb (black ball

Ha a vízhez viszonyítva halad, oldalfényeket és farfényt is alkalmaznia kell.  

éjjel függőleges irányban két vörös fényű lámpát kőteles viselni. Nappal f
vonalban két fekete gömböt köteles viselni.   

Ha a vízhez viszonyítva halad, oldalfényeket és farfényeket is viselnie kell.  
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znia kell.   

fényű lámpákat. Nappal 
(black ball-diamond-ball) 

Ha a vízhez viszonyítva halad, oldalfényeket és farfényt is alkalmaznia kell.   

. Nappal függőleges 

Ha a vízhez viszonyítva halad, oldalfényeket és farfényeket is viselnie kell.   
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 Megfeneklett hajó   
Vessel aground  

a horgonyfényein kívül két, függőleges vonalban elhelyezett, vör
körbevilágító lámpát is köteles viselni.  

Nappal függőleges vonalban 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
    
Horgonyon álló hajó   
Vessels at anchor   

viselni köteles egy körbevilágító fehér fényt
nél nagyobb horgonyon álló hajónak az orrészen, az orrban elhelyezettnél 
alacsonyabban még egy körbevilágító fehér fényt
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Révkalauz hajó   
Pilot Vessels  

géphajóra előírt lámpákon kívül viselni kö
körbevilágító fehér, alul körbevilágító vörös fényt.  

Nappal viselnie kell a H (függőleges fehér
 
 

 

a horgonyfényein kívül két, függőleges vonalban elhelyezett, vörös 
körbevilágító lámpát is köteles viselni.   

Nappal függőleges vonalban három fekete gömböt kell alkalmazni.   

egy körbevilágító fehér fényt, nappal egy fekete gömböt. Az 50 m
nél nagyobb horgonyon álló hajónak az orrészen, az orrban elhelyezettnél 

még egy körbevilágító fehér fényt is kell alkalmaznia.   

géphajóra előírt lámpákon kívül viselni köteles függőleges vonalban, felül 
körbevilágító fehér, alul körbevilágító vörös fényt.   

függőleges fehér-vörös, Hotel) lobogót.   
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. Az 50 m-
nél nagyobb horgonyon álló hajónak az orrészen, az orrban elhelyezettnél 

teles függőleges vonalban, felül 


