
Csónakok kötelező felszerelése: 
Felszerelés Előírás 

Horgony 

A csónak horgony nélküli tömegének legalább 5%-ával egyenlő tömegű 
horgony (vagy más rögzítésre alkalmas eszköz) 

Kötelek  

Legalább 10m 
Kikötésre és horgonyzásra alkalmas, és megfelelő állapotú, kötél vagy 

lánc 

Evező  

A csónakban tartózkodó személyek számának és a csónak hajtásának 
megfelelően, de legalább 1 db 

Tűzoltó készülék  

1 darab 
Ha a csónakban tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot szállítanak, akkor 

megfelelő 8A, ill. 34B oltásteljesítményű tűzoltó készülék. 
Fenékvíz eltávolítására 

szolgáló eszköz 

1 darab 
Legalább 1 liter űrméretű vízmerő eszköz 

Lámpa 

1 darab 
Fehér kézi villamos jelzőlámpa, tartalék izzóval- és elemmel 

Mentőeszközök  

Mentőmellény 
A csónakban tartózkodó kiskorúak és úszni nem tudó felnőttek együttes 

számának megfelelően, de legalább 1 db 

Egyéb 
A csónak üzembentartójának nevét és lakcímét (telephelyét) tartalmazó - 

a csónaktesten tartósan rögzített - tábla 

  

 

Kajakok, kenuk, kielboatok, szkiffek, dublók, triplettek, továbbá a 2,5 méternél 
kisebb testhosszúságú csónak esetében: 

Felszerelés Előírás 

Kötelek  

Legalább 5m 
Kikötésre és horgonyzásra alkalmas, és megfelelő állapotú, kötél vagy 

lánc 
Evező  A csónak hajtásának megfelelően, de legalább 1 db 

Tűzoltó készülék  

1 darab 
Ha a csónakban tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot szállítanak, akkor 

megfelelő 8A, ill. 34B oltásteljesítményű tűzoltó készülék. 
Fenékvíz eltávolítására 

szolgáló eszköz 

1 darab 
Legalább 1 liter űrméretű vízmerő eszköz vagy szivacs 

Lámpa 

1 darab 
Fehér kézi villamos jelzőlámpa, tartalék izzóval- és elemmel 

Mentőeszközök  

Mentőmellény 
A csónakban tartózkodó személyek számának megfelelően 

Egyéb 
A csónak üzembentartójának nevét és lakcímét (telephelyét) tartalmazó - 

a csónaktesten tartósan rögzített - tábla 

  

  

Nagyhajó tartozékát képező csónakot a következőkkel kell felszerelni: 

Felszerelés Előírás 

Horgony 

A csónak horgony nélküli tömegének legalább 5%-ával egyenlő tömegű 
horgony (vagy más rögzítésre alkalmas eszköz) 

Kötelek  

Legalább 5m 
Kikötésre és horgonyzásra alkalmas, és megfelelő állapotú, kötél vagy 

lánc 
Evező  A csónak hajtásának megfelelően, de legalább 1 db 

Tűzoltó készülék  1 darab 

https://vizvonal.hu/index.php?route=product/list&keyword=horgony&category_id=107
https://vizvonal.hu/termekek/hajofelszerelesek/kotelek-sodronyok
https://vizvonal.hu/termekek/evezok
https://vizvonal.hu/tuzoltokeszulek
https://vizvonal.hu/index.php?route=product/list&keyword=Fen%C3%A9kv%C3%ADz%20&description=1
https://vizvonal.hu/index.php?route=product/list&keyword=Fen%C3%A9kv%C3%ADz%20&description=1
https://vizvonal.hu/termekek/kotelezo-felszerelesek/vizmentes-kezilampa-15cm
https://vizvonal.hu/termekek/kotelezo-felszerelesek/mentoeszkozok
https://vizvonal.hu/termekek/hajofelszerelesek/kotelek-sodronyok
https://vizvonal.hu/termekek/evezok
https://vizvonal.hu/tuzoltokeszulek
https://vizvonal.hu/index.php?route=product/list&keyword=Fen%C3%A9kv%C3%ADz%20&description=1
https://vizvonal.hu/index.php?route=product/list&keyword=Fen%C3%A9kv%C3%ADz%20&description=1
https://vizvonal.hu/termekek/kotelezo-felszerelesek/vizmentes-kezilampa-15cm
https://vizvonal.hu/termekek/kotelezo-felszerelesek/mentoeszkozok
https://vizvonal.hu/index.php?route=product/list&keyword=horgony&category_id=107
https://vizvonal.hu/termekek/hajofelszerelesek/kotelek-sodronyok
https://vizvonal.hu/termekek/evezok
https://vizvonal.hu/tuzoltokeszulek


Ha a csónakban tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot szállítanak, akkor 
megfelelő 8A, ill. 34B oltásteljesítményű tűzoltó készülék. 

Fenékvíz eltávolítására 
szolgáló eszköz 

1 darab 
Legalább 1 liter űrméretű vízmerő eszköz vagy szivacs 

Lámpa 

1 darab 
Fehér kézi villamos jelzőlámpa, tartalék izzóval- és elemmel 

Mentőeszközök  

Mentőmellény 
A csónakban tartózkodó személyek számának megfelelően 

1 darab 
Mentőgyűrű vagy mentőpatkó, legalább 27,5m hosszú, felúszó kötéllel 

Egyéb 

A csónak üzembentartójának nevét és lakcímét (telephelyét) tartalmazó - 
a csónaktesten tartósan rögzített - tábla 

Legalább 1,5m nyélhosszúságú csáklya 

 
 

Kishajók belvízre előírt felszerelése 0-6 méteres hajókra: 
Felszerelés Előírás 

Főhorgony 

A horgony típusának megfelelően a következő súllyal: 

Négykapás horgony: 7-10kg 
Danforth és más lemezhorgonyok: -10% 

CQR és más ekehorgonyok: -10% 

Tartalék horgony A választott főhorgony súlyának min. 80%-a 
Horgonylánc vagy  

horgonykötél 
Lánc esetén: 4mm átmérőjű és 13m hosszú 

Kötél esetén: 8-10mm átmérőjű 13m (de min 5-7m (???) ) hosszú 

Kikötőkötél  

2 darab 
10mm átmérőjű és 5m hosszú 

Evező  2 db 
Csáklya (vízmérőléc) 1 darab (1m merüléstől a nyelét dm-es beosztással kell ellátni!) 

Vegyi tűzoltó készülék  

1 darab 
1kg-os kézi porral oltó, A,B,C osztályba sorolt tüzek oltására alk. 

Elsősegély felszerelés  

1 darab 
I. számú(MSZ 13553 szerint) 

Vízmentes kézi lámpa 
1 darab 

tartalék izzóval és elemmel (független áramforrásról) min.2,5W 

Mentőeszközök 

1 darab 
Mentőgyűrű vagy patkó, 8m felúszó kötéllel 

Mentőmellény, a befogadóképességnek megfelelő számú, EN 395(ISO 
12402-4) v. EN 396(ISO 12402-3), 100 v. 150N felh.e. 

Hangjelző készülék  

Egyszólamú, 350 Hz frekvenciát meghaladó hangtartományban, beépített 
vagy kézi 

Belvízi navigációs fények  A Hajózási Szabályzat szerint fix szerelésű 

Nappali jelzések és 
azonosító jelek 

Motorral is rendelkező vitorlás esetén: 
Felhúzható fekete kúp (40x40cm) 

12 főnél nagyobb befogadóképesség esetén 
Sárga kettőskúp (50x80cm) 

Fekete gömb (hajóúton kívüli veszteglés jelzésére) 
Gömbátmérő 40cm (ilyen méretű nem kapható!) 

Fürdőlétra vagy lépcső 
vagy hágcsó  

50cm-t meghaladó szabadoldal esetén 
Legalább 1 darab 

  

https://vizvonal.hu/index.php?route=product/list&keyword=Fen%C3%A9kv%C3%ADz%20&description=1
https://vizvonal.hu/index.php?route=product/list&keyword=Fen%C3%A9kv%C3%ADz%20&description=1
https://vizvonal.hu/termekek/kotelezo-felszerelesek/vizmentes-kezilampa-15cm
https://vizvonal.hu/termekek/kotelezo-felszerelesek/mentoeszkozok
https://vizvonal.hu/index.php?route=product/list&keyword=horgony&category_id=107
https://vizvonal.hu/index.php?route=product/list&keyword=horgony&category_id=107
https://vizvonal.hu/index.php?route=product/list&keyword=Kik%C3%B6t%C5%91k%C3%B6t%C3%A9l&category_id=107&description=1
https://vizvonal.hu/index.php?route=product/list&keyword=p%C3%A1dli&description=1
https://vizvonal.hu/tuzoltokeszulek
https://vizvonal.hu/i-tipusu-elsosegely-felszereles-mentolada-i-msz-13553-1989
https://vizvonal.hu/termekek/kotelezo-felszerelesek/mentoeszkozok
https://vizvonal.hu/index.php?route=product/list&keyword=k%C3%BCrt&description=1
https://vizvonal.hu/termekek/hajofelszerelesek/hajolampak-navigacios-fenyek
https://vizvonal.hu/fekete-kup
https://vizvonal.hu/fekete-gomb-35cm
https://vizvonal.hu/index.php?route=product/list&keyword=F%C3%BCrd%C5%91l%C3%A9tra&description=1
https://vizvonal.hu/index.php?route=product/list&keyword=F%C3%BCrd%C5%91l%C3%A9tra&description=1


 
 

Kishajók belvízre előírt felszerelése 6-12 méteres hajókra: 
Felszerelés Előírás 

Főhorgony 

A horgony típusának megfelelően a következő súllyal: 

Négykapás horgony: 10-20kg 
Danforth és más lemezhorgonyok: -10% 

CQR és más ekehorgonyok: -10% 

Tartalék horgony A választott főhorgony súlyának min. 80%-a 
Horgonylánc vagy  

horgonykötél 
Lánc esetén: 6mm átmérőjű és 18m hosszú 

Kötél esetén: 10-16mm átmérőjű és 18m (de min. 9-11m) hosszú 

Kikötőkötél  

2 darab 
10-15mm átmérőjű és 9m hosszú 

Evező  2 db 
Csáklya (vízmérőléc) 1 darab (1m merüléstől a nyelét dm-es beosztással kell ellátni!) 

Vegyi tűzoltó készülék  

1 darab 
1kg-os kézi porral oltó, A,B,C osztályba sorolt tüzek oltására alk. 

Elsősegély felszerelés  

1 darab 
I. jelű doboz (MSZ 13553 szerint) 

Vízmentes kézi lámpa 
1 darab 

tartalék izzóval és elemmel (független áramforrásról) min.2,5W 

Mentőeszközök  

1 darab 
Mentőgyűrű vagy patkó, 8m felúszó kötéllel 

Mentőmellény, a befogadóképességnek megfelelő számú, EN 395(ISO 
12402-4) v. EN 396(ISO 12402-3), 100 v. 150N felh.e. 

Hangjelző készülék  

Egyszólamú, 350Hz frekvenciát meghaladó hangtartományban, beépített 
vagy kézi 

Belvízi navigációs fények  A Hajózási Szabályzat szerint fix szerelésű 

Nappali jelzések és 
azonosító jelek 

Motorral is rendelkező vitorlás esetén: 
Felhúzható fekete kúp (40x40cm) 

12 főnél nagyobb befogadóképesség esetén 
Sárga kettőskúp (50x80cm) 

Fekete gömb (hajóúton kívüli veszteglés jelzésére) 
Gömbátmérő 40cm (de, ilyen méretű nem kapható!) 

Fürdőlétra vagy lépcső 
vagy hágcsó  

50cm-t meghaladó szabadoldal esetén 
Legalább 1 darab 

 

 

https://vizvonal.hu/index.php?route=product/list&keyword=horgony&category_id=107
https://vizvonal.hu/index.php?route=product/list&keyword=horgony&category_id=107
https://vizvonal.hu/index.php?route=product/list&keyword=Kik%C3%B6t%C5%91k%C3%B6t%C3%A9l&category_id=107&description=1
https://vizvonal.hu/index.php?route=product/list&keyword=p%C3%A1dli&description=1
https://vizvonal.hu/tuzoltokeszulek
https://vizvonal.hu/i-tipusu-elsosegely-felszereles-mentolada-i-msz-13553-1989
https://vizvonal.hu/termekek/kotelezo-felszerelesek/mentoeszkozok
https://vizvonal.hu/index.php?route=product/list&keyword=k%C3%BCrt&description=1
https://vizvonal.hu/termekek/hajofelszerelesek/hajolampak-navigacios-fenyek
https://vizvonal.hu/fekete-kup
https://vizvonal.hu/fekete-gomb-35cm
https://vizvonal.hu/index.php?route=product/list&keyword=f%C3%BCrd%C5%91l%C3%A9tra&description=1
https://vizvonal.hu/index.php?route=product/list&keyword=f%C3%BCrd%C5%91l%C3%A9tra&description=1

