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Műszaki leírás  

Fertőrákosi-öböl 2011. évi hajóút-kitűzési terv 
 

 

1. A vízút besorolása, vízrajzi adatok 

 

A Fertő-tó a hajózásra alkalmas, illetőleg hajózásra alkalmassá tehető természetes és 

mesterséges felszíni vizek víziúttá nyilvánításáról szóló 17/2002. (III. 7.) KöViM rendelet 

szerint „II.” osztályba sorolt víziút. A rendelet a Fertőrákosi vízmércét jelöli meg 

irányadónak, de nem állapít meg rá hajózási kisvízszintet és legnagyobb hajózási vízszintet.  

 

A II. osztályba sorolt víziutakon 1,6 m merülésű hajók közlekedését kell biztosítani, laza 

mederanyag esetén 2 dm-es biztonsági távolsággal. Így a szükséges vízmélység 1,8 méterre 

adódik. Ez a vízmélység a Fertő-tó hajózásra kijelölt részében, a Fertőrákosi-öbölben nem áll 

fenn.  

 

A 2012. évi kitűzési terv mederre vonatkozó része a 2008. évi mederfelvételből nyert adatok 

alapján készült, az abszolút magassági adatok a nyári üzemelési vízszintre kerültek 

átszámításra és térképi megjelenítésre.  

 

Üzemvízszintek: 

 Téli (októbertől februárig) üzemvízszint magassága 115,70 mOAf (115,11 mBf) 

vízmérce 68 cm 

 Nyári (áprilistól augusztusig) üzemvízszint magassága 115,80 mOAf (115, 21 mBf) 

vízmérce 78 cm 

  Átmeneti időszak: (február-március és szeptember-október): 115,75 mOAf (115,16 

mBf) vízmérce 73 cm 

 

Mértékadó vízmérce:  

 Fertőrákos  

 0 pont magassága: 115,02 mOAf (114,43 mBf) 

 LKV: -4 cm 

 LNV:  105 cm  

 

A Fertőrákosi öböl vízmélysége üzemvízszint megléte esetén 6 és 18 dm között változik. A 

Fertő tó 1966-2005 évi vízszint kiértékelése alapján az átlagos vízszint az üzemvízszintnél 10-

40 cm-el alacsonyabb, szélsőségesen aszályos évben az eltérés 60 cm is lehet. 

 

Szükséges megjegyezni, hogy a Fertő-tó egységes kezelése érdekében a jogi partvonalon 

belül a nyilvántartási magassági értékek az osztrák nyilvántartási alapszintre (mOAf.) 

vonatkoznak, jogi partvonalon kívül a Balti (mBf.) alapszint használata kötelező. A 

kapcsolódó területek, létesítmények és vízrendszerek esetén a terveken mindkét alapszintet fel 

kell tüntetni.  

 

A Balti alapszint az Osztrák alapszintnél 0,585 m-rel alacsonyabban van (kiszámítás: mBf = 

mOAf - 0,585m). 
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2. A víziút használatának korlátozása 

 

A vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény szerint a Fertő teljes területén belső égésű 

motorral hajtott kishajót és csónakot üzemeltetni tilos.  

 

A tilalom nem terjed ki: 

a) a hajózási hatóság, 

b) a rendőrség vízirendészeti szervének, a határőrség, valamint a Vám- és 

Pénzügyőrség, illetve a vámhatóság, 

c) a katasztrófaelhárításban közreműködő szervezetek, 

d) a víziút fenntartását, valamint a természet- és környezetvédelmi feladatot ellátó 

igazgatóság  

vízijárműveire, továbbá 

e) a hajózási hatóság által – külön jogszabályban foglaltak alapján – kiadott 

üzemeltetési engedéllyel rendelkező vízi járművekre. 

 

Ezzel összhangban a Fertő tavon az ÉDUVIZIG, a Határőrség, a Fertő-Hanság Nemzeti Park 

Igazgatóság, a halászok és időszakos engedéllyel a Túra Vitorlás Egyesület használ 

belsőégésű motorral hajtott kisgéphajókat. 

 

A tavon három nagyhajós, három kishajós (vitorlás kishajók), valamint több csónakkikötő 

működik. 

 

Természetvédelmi okokból hajókkal a nádast 50 méternél jobban megközelíteni tilos, kivételt 

képez ez alól a vészhelyzet esetén történő kikötés, horgonyzás, illetve kikötőbe történő ki-és 

behajózás. 

 

Az öbölben létesített cölöpházak előtt kihelyezett sárga színű bóják a hajózási határt jelölik.  

 

A Fertőrákosi-öböl északi oldalán a kardinális jelek vonalában a korábban határzáró cölöpsort 

telepítettek. A záró cölöpsor eltávolításra került, azonban felhívjuk a figyelmet, hogy 

biztonsági okokból a kardinális jelek által kitűzött hajóúton belül kell maradni.  

 

 

3. Viharjelző szolgálat 

 

A 46/2001. (XII.27) BM rendelet alapján a viharjelzés üzemeltetési időszaka: április 1. és 

október 31. között.  

 

A Viharjelzés a Hajózási Szabályzatban vonatkozó pontjában meghatározott alábbi 

figyelmeztető jelzés lehet:  

 

Figyelmeztetés az elővigyázatosság betartására (I. fokozat): Az elővigyázatosságra 

figyelmeztető jelzést percenként 45 felvillanással működő sárga villogó fénnyel adják. Az 

elővigyázatosság betartására intő figyelmeztetés veszélyes jelenségek közeledtének 

lehetőségét jelzi a keletkezés idejére való utalás nélkül. A fokozat elrendelés 5-7. Beaufort 

fokozatú szélsebesség-tartománynak felel meg. 

 

Figyelmeztetés a fenyegető veszélyre (II. fokozat): A fenyegető veszélyt jelző figyelmeztetést 

percenként 90 felvillanással működő sárga villogó fénnyel adják. A veszély jele a veszélyes 
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jelenségek közvetlen közeledtére figyelmeztet. A fokozat elrendelés 8. vagy annál magasabb 

Beaufort fokozatú szélsebesség-tartománynak felel meg. 

 

Viharjelzés elrendelése az alábbi víziközlekedési korlátozások bekövetkeztét jelzi: 

 Csónak - a szükséghelyzet kivételével - „Figyelmeztetés az elővigyázatosság betartására 

jelzésnél (I. fokú viharjelzésnél) csak a parttól számított 500 m távolságon belül 

közlekedhet. 

 Csónak - a szükséghelyzet kivételével - „Figyelmeztetés a fenyegető veszélyre” 

jelzésnél (II. fokú viharjelzésnél) nem közlekedhet. 

 Vitorlás vízi sporteszköz 

 a Beaufort-skála szerinti 6. fokozatot el nem érő szélnél a parttól számított 

legfeljebb 1500 m, 

 a Beaufort-skála szerinti 6. fokozatot elérő, de a 8. fokozatot el nem érő szél 

esetén a parttól számított legfeljebb 200 m széles vízterületen - kivéve a kijelölt 

fürdőhely területét – közlekedhet 

 A vitorlás vízi sporteszköz a Beaufort-skála szerinti 8. fokozatot elérő vagy azt 

meghaladó szél esetében - a szükséghelyzet kivételével - nem közlekedhet. 

 

A Viharjelzés ideiglenes üzemeltetője: 

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

cím: 1149. Budapest, Mogyoródi út 43.  

telefon: (1) 469–4136 

 

A Viharjelzés működésével kapcsolatos hibákat, észrevételeket a hajók vezetői a Viharjelzést 

működtető diszpécser-szolgálatnak jelenthetik be: RSOE Központi Diszpécser Szolgálat (tel: 

(1) 469-4164: navinfo@rsoe.hu) 

 

Viharjelző állomás a 15/Fe/2010 Hajósoknak Szóló Hirdetmény alapján:  

 

A  j e l e k  

Száma Helység 

Koordinátái 

(WGS-84 rendszerben) Helye Elhelyezése 

N E 

401 Fertőrákos 47° 43,22’ 016° 41,59’ Fertőrákosi Vízitelep (volt 

határőrizeti épület) 

épületen 

 

 

4. Hajóút kitűzési jelek 

 

A hajóút kitűzési tervben a csatornákba való behajózást tiltó A1 és a határvonalon való 

áthajózásra szolgáló kapu megjelölésére szolgáló kardinális jelek szerepelnek. Az A1 jelek 

tiltása nem vonatkozik a 2. pontban szereplő hatóságok és állami szervezetek vízi eszközeire.  

 

A hajózást irányító jelzések nappali jelzések, nincsenek ellátva fényjelzéssel. 

 

A tervben szereplő jelek jegyzéke: 

 

Ssz. Megnevezés (57/2011. (XI. 22.) NFM) EOV 

Kelet 

EOV 

Észak 

Fenntartó 
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1. Keleti kardinális jel - oszlopon 

HSZ II-5 melléklet II.fejezet/1. 

473549 268703 ÉDUVIZIG 

2. Nyugati kardinális jel - oszlopon 

HSZ II-5 melléklet II.fejezet/1. 

473582 268697 ÉDUVIZIG 

3. Áthaladni tilos – oszlopon  

(Határ csatorna) 

HSZ I-7. melléklet A.1 

474366 268509 ÉDUVIZIG 

4. Áthaladni tilos – oszlopon  

(Sopron kapui határcsatorna) 

HSZ I-7. melléklet A.1 

473356 265498 ÉDUVIZIG 

5. Áthaladni tilos – oszlopon 

(Kladler csatorna) 

HSZ I-7. melléklet A.1 

473316 264748 ÉDUVIZIG 

6. Áthaladni tilos – oszlopon 

(Gémes-tó)  

HSZ I-7. melléklet A.1 

473680 264361 ÉDUVIZIG 

7 Áthaladni tilos – oszlopon 

(Püspök-tó) 

HSZ I-7. melléklet A.1 

474692 265051 ÉDUVIZIG 

8 Veszteglés tilos – oszlopon 

(Virágosmajori csatorna bejárata) 

HSZ I-7. melléklet A.5 

473112 267527 Yachthafen 

Fertőrákos Kft. 

9 Vitorlás deszkával közlekedni tilos – oszlopon 

(Virágosmajori csatorna bejárata) 

HSZ I-7. melléklet A.17 

473112 267527 Yachthafen 

Fertőrákos Kft. 

10 Kikötő behajózó csatorna baloldal oszlop 

(Virágosmajori csatorna bejárata) 

HSZ II-6. melléklet (kishajókikötő) 

473077 267499 Yachthafen 

Fertőrákos Kft. 

11 Kikötőbejárat baloldal 

(Drescher kikötő)  

HSZ II-6. melléklet (kis-, és nagyhajó kikötő) 

473382 266755 Drescher 

Hajózási Kft. 

12 Kikötőbejárat jobboldal 

(Drescher kikötő) 

HSZ II-6. melléklet (kis-, és nagyhajó kikötő) 

473329 266827 Drescher 

Hajózási Kft. 

 

 

A jeleket „a vízi közlekedés irányítására és a hajóút kitűzésére szolgáló jelekről, valamint e 

jelek létesítéséről, üzemeltetéséről, módosításáról és megszüntetéséről” szóló 27/2002. (XII. 

5.) GKM rendelet előírásai szerint kell kialakítani. A jeleket egész évben kell üzemeltetni, a 

jegesedés időszakát leszámítva. A jelek beszedésének és kihelyezésének időpontját a kitűzést 

végző vízügyi igazgatóság határozza meg. 

 

2012. április 17. 

 

 

 

 

 Kötél Pál 

 hajózási felelős 
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