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A tartalomból: 
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• Vitorlások 

• Konténerszállító hajók 

 



Gondolatébresztő 
 

Az ötös lottó főnyeremény gyakran felfoghatatlan összeg, elkölthetetlen 

mennyiségűnek tűnő pénz, miközben mondjuk Khalifa Al Nahyan 

megayahctjának ez a 3 hónapos rezsije, fenntartási költsége. 

Steven Spielberg jachtját, a Seven Seast mondjuk kibérelhetnénk 1 hétre, 

úgy hogy a pénz nagy része megmaradna, de vásárlásról ne is álmodjunk, mert 

vannak olyan játékszerek, amelyeknek az első pár havi törlesztője gyorsan 

felélné a 4 Mrd Ft-ot. 

I. Yacht-ok 
(XXI. századi super,- mega,- giga) 



1. Maltese Falcon (yacht) 

 

A Máltai Sólyom egy 88 méteres, háromárbocos vitorlás. A hajó 

pompás belső elrendezését Ken Freivokh tervezte, belső terében 4-6 

lakosztály alakítható ki. Ez a világ valaha készített legnagyobb, 

legjobban megtervezett és egyben legdrágább, széllel hajtott jachtja. 

2012-ben 22 milliárd forintra becsülték az értékét. 

 

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=IYySluFUyRw 
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Maltese Falcon (yacht) 

 

• Tulajdonos: Elena Ambrosiadou, az IKOS alapítója, 

becsült vagyona: $300 millió (83 Mrd Ft) 

• Árcédula: $ 120 millió (32,5 milliárd Ft) 

• Hossz: 88 méter (289 láb) árbocmagasság: 58 méter 

• Max. sebesség: 19,5 csomó (36 km/h) 

• Személyzet: 18 fő 

 

Fun fact: A legnagyobb magántulajdonban lévő vitorlás. A klasszikus 

fregatt stílusú hajó árbocai szuperkönnyű, de erős karbonötvözetből 

készültek, a kereszttartók is merevek az árbocok pedig a vitorlásoktól 

eltérően a tengelyük körül forgathatóak gombnyomásra. A hajtótestben 

lapul azért 2 db 1800 lóerős dízelmotor is, de pusztán a vitorlák 

segítségével is csapathatunk. Vitorláshoz méltóan a rettenet nagy 88 

méter hosszú hajótestet megfelelő szélben remekül bedöntheti a 18 fős 

személyzet. 



2. Venus 
 

• Tulajdonos: Steve Jobs családja, 

Laurene Powell Jobs becsült vagyona: $ 20,4 Mrd (5500 Mrd Ft) 

• Árcédula: $ 129 millió (35 milliárd Ft) 

• Hossz: 79 méter (262 láb) 

• Max. sebesség: 22 csomó (41 km/h) 

• Személyzet: 22 fő 

 

Philippe Starck és Steve Jobs közösen tervezték évekig, Jobs már nem 

használhatta, családja örökölte. Persze az Apple termékek sem 

hiányozhatnak a hajóról, így a kapitányi hídon például hét darab 27”-es 

iMac figyel egymás mellett kijelzőként. 

 





Steve tökéletességre való törekvése miatt a 80 méteres gigayacht, 

a Venus elkészültét sajnos már nem érhette meg. A hajót éveken 

keresztül tervezte, számos rajz és makett született, majd 6 éve kezdte 

el az építését a Feadship nevű cég a holland Aalsmeer városában. 

Jellemző rá az egyszerű vonalvezetésű, elegáns, letisztult, minimál 

dizájn, mint bármelyik Apple termékre. A fedélzet egységes teakfa 

borítást kapott, amit nem szakít meg semmiféle felesleges díszítőelem 

és a hajó működéséhez szükséges szerelvényeket is elrejtették, 

amennyire csak lehetett. A különleges, egyedi alu hajótörzs lényegesen 

könnyebb hasonló méretű társainál. 

A 12 méter hosszú, 3 méter belmagasságú közös helyiség, a 

nappali szinte mint egy Apple store: padlótól plafonig hatalmas keret 

nélküli üvegfelületek, amit egy hajó esetében a szerkezetére ható erők 

miatt, nem is olyan egyszerű megoldani. 

A hajó vízrebocsátási ceremóniáján részt vett Steve özvegye 

Laurene és három gyermeke is (Reed, Erin és Eva). Egyelőre még 

nem tudni mi lesz a hajó sorsa. 

 
Video: https://youtu.be/0mUp1PP98uU 
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3. Seven Seas 
 

• Tulajdonos: Steven Spielberg, filmrendező, 

becsült vagyona $ 3,6 Mrd (977 Mrd Ft) 

• Árcédula: $ 200 millió (54 milliárd Ft) 

• Hossz: 86 méter (281 láb) 

• Max. sebesség: 20 csomó (37 km/h) 

• Személyzet: 23 fő 

 

Fun fact: 2013 nyarán egy 45000 km-es Földkörüli útra ment a hajóval, 

melynek során elsősorban a korábbi filmjeinek forgatási helyszíneit 

járta végig. Amikor Spielberg nem használja a hajó heti 1 millió dollárért 

(280m Ft) bérelhető. A Cápa (Jaws) egyik leghíresebb mondata: “We’re 

going to need a bigger boat” (Szükségem lesz egy nagyobb hajóra). 

Akkoriban valószínűleg még Spielberg sem mert ekkorára gondolni. 





4. The Rising Sun 
 

• Tulajdonos: David Geffen, hollywoodi szórakoztatóipari mágnás, 

becsült vagyona: $ 6,9 Mrd (1872 Mrd Ft) 

• Árcédula: $ 200 millió (54 milliárd Ft) 

• Hossz: 138,4 méter (454 láb) 

• Max. sebesség: 28 csomó (52 km/h) 

• Személyzet: 45 fő 

 

Fun fact: Előző tulajdonosa Larry Ellison az Oracle vezérigazgatója 

volt, vagyis Geffen használtan vásárolta a hajót. Négy összesen 48000 

lóerő teljesítményű dízelmotor tolja előre az úszó lakóparkot. 8000 

négyzetméter lakóterület, 82 szoba 5 emeleten szétosztva. A 3300 

négyzetméteres fedélzet fullos tíkfa borítása sem volt olcsó. Szintén a 

német Lürssen építette. 

 





5. Dilbar 
 

• Tulajdonos: Alisher Usmanov, orosz üzletember, 

becsült vagyona: $ 14,6 Mrd (4000 Mrd Ft) 

• Árcédula: $ 263 millió (71 milliárd Ft) 

• Hossz: 110 méter (360 láb) 

• Max. sebesség: 21 csomó (39 km/h) 

• Személyzet: 47 fő 

 

Fun fact: Az orosz oligarcha az édesanyja után nevezte el a hajót. A 

2008-ban készült Dilbar volt az első superjacht, amelynek a motorja, 

kipufogója részecskeszűrőt kapott. Szintén a német Lürssen építette. 

Usmanovnak 2 % részesedése van a Facebook-ban. A hajó mellett 

vásárolt magának egy 500 millió dollár értékű Airbus A340-est is. 





6. Alsaid 
 

• Tulajdonos: Sultan Quaboos, Oman szultánja 

becsült vagyona: $ 1,1 Mrd (300 Mrd Ft) 

• Árcédula: $ 300 millió (81 milliárd Ft) 

• Hossz: 155 méter (360 láb) 

• Max. sebesség: 25 csomó (46 km/h) 

• Személyzet: 154 fő 

 

Fun fact: Stabilizátor tengeri rókák ellen, hadseregnyi személyzet (154 

fő), a vendégek kizárólag a szultán által küldött helikopterrel 

közelíthetik meg a hajót, eddig csak a szultán udvartartása juthatott fel 

a monstrumra. Ami biztos van a hajón: helipad és medence alap, 

koncertterem, színpad 50 fős zenekar részére, mozi, cápa akvárium. 

Szintén a német Lürssen építette 2006-ban. 





7. „A” 
 

• Tulajdonos: Andrey Melnichenko, orosz üzletember, 

becsült vagyona: $ 9,2 Mrd (2500 Mrd Ft) 

• Árcédula: $ 323 millió (87 milliárd Ft) 

• Hossz: 119 méter (390 láb) 

• Max. sebesség: 22 csomó (41 km/h) 

• Személyzet: 42 fő 

 

Fun fact: Az egyedi formaterv állítólag nem öncélú design, 
hanem állítólag jégtáblákon is képes áthatolni a 
szuperbiztonságos megayacht, ha Capri helyett Alaszka lenne a 
célpont. Mindemellett rendkívül hatékony 500 liter helyet csak 
400 liter üzemanyagot fogyaszt óránként. Negyven biztonsági 
kamera, mozgásérzékelők, ujjlenyomatra nyíló ajtók védik a 
fedélzetet. Az oroszoknál divatos menekülő mini tengeralattjáró 
itt is széria. 





8. Yas 
 

• Tulajdonos: Hamdan bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, miniszterelnök 

helyettes (Emirátusok) becsült vagyona: $ 18 Mrd (4860 Mrd Ft) 

• Árcédula: $ 350 millió (95 milliárd Ft) 

• Hossz: 141 méter (462 láb) 

• Max. sebesség: 26 csomó (48 km/h) 

• Személyzet: 56 fő 

 

Fun fact: A hajót a francia Pierrejean Design Studio tervezte, alapjául 

pedig egy 1978-as hadihajó szolgált. A szuperkönnyű hajtóstesnek 

köszönhetően az áramvonalas hajó akár 48 km/h sebességre is képes 

relatív alacsony fogyasztás mellett. Valószínűleg a masszív 

olajkészletet őrző szultánnak a fogyasztás számít legkevésbé, így 

külön dicséretes, hogy erre is ügyeltek a tervezésnél. A medence és a 

spa alap, de érdekesség a gyomrában megbúvó zsilipes garázs, ahol 

további kisebb powerboatok, jetskik és egyéb vízi járgányok 

sorakoznak. Vízi bicikli valószínűleg nincs köztük. 





9. Eclipse 
 

• Tulajdonos: Roman Abramovich, orosz oligarcha, 

becsült vagyona: $ 9 Mrd (2430 Mrd Ft) 

• Árcédula: $ 500 millió (135 milliárd Ft) 

• Hossz: 162,5 méter (533 láb) 

• Max. sebesség: 25 csomó (46 km/h) 

• Személyzet: 70 fő 

 

Érdekesség: Rakéta elhárító rendszer, hadihajókat megszégyenítő 

páncélzat, trükkös menekülési útvonalak, 3 személyes mini 

tengeralattjáró, anti-paparazzi rendszer. Overkill. 

 





10. Project Azzam 
 

• Tulajdonos: Khalifa Al Nahyan, az Egyesült Arab Emirátusok elnöke, 

becsült vagyona: $ 23 Mrd (6210 Mrd Ft) 

• Árcédula: $ 605 millió (163 milliárd Ft) 

• Hossz: 180 méter (590 láb) 

• Max. sebesség: 32 csomó (60 km/h) 

• Személyzet: 50 fő 

 

Érdekesség: Emirátusok, Dubai, Abu Dhabi, Khalifa Al Nahyan elnök 
(aki egyébként 98 milliárd hordó olajtartalékon ül), minden a 
megalomániáról szól, jóhogy nem érte be kisebb vagy ugyanakkora 
megajachttal, mint az eddigi csúcstartó Roman Abramovich. 
Mindenképpen meg kellett mutatni kinek hol a helye. Minden 
paraméterében büntet: a 180 méter hosszú úszó városnak mindössze 
4,3 méter a merülése, a kettő összesen 94000 lóerő teljesítményű 
dízelmotor pedig akár 60 km/h sebességgel képes előretolni a 13 ezer 
tonna vízkiszorítású monstrumot. 





11. Athena 

 

A 2004-ben díjat nyert hajócsodát 2012-ben 95 millió dollárért adták el. 

A háromárbócos „ladikon” van színházterem és könyvtárszoba is. 



A vitorlás hajó részei: 

Orrsudár, drifter roller, sekli, tuffluff, (tafflaff) vantni, száling, forstag, 

top veret, backstage (az árboc megtartására szolgáló kötélrendszer). 
 

Hajótest: 

Gerinc, Borda, Fő bordakeresztmetszet 

Még az új hajóknak is vannak bordái, gerince, ezek merevítik a 

hajótestet. Bármennyit is fejlődött a hajózás technológiája az elmúlt 

ötezer évben, az alapfogalmak mit sem változtak. Így a főbb 

alkotóelemek sem tűntek el. 
 

A hajó alatt: 

Swert, Keel, Tőkesúly. 

A hajók alatt általában van egy test, ami a hajó egyenesfutását és a 

stabilitását segíti. Van ilyen is, olyan is, attól függ, hogy hol helyezkedik 

el benne a súly. És ezen múlik az is, hogy swertnek, keelnek vagy 

tőkesúlynak hívjuk. De ugyanarra valók: stabil futás. 

II. Vitorlások 



A hajó egyenesfutása: 

Trapéz, Trapézsor. 

A trapézsor az a része a hajónak, ahová kifekszik a legénység, hogy a 

saját súlyával is segítse hajó egyenesfutását. Ezzel több szelet befogva 

gyorsabb haladást idéznek elő. 

 

A vitorla részei: 

Első él, alsó él, hátsó él, latni, töviglatni, klemm, reff, halfej, ringli, 

trimmzsinór. 

 

A vitorlák nevei: 

Genoa, Fokk, viharFokk, Gross, Genakker, Spinakker, Drifter, 

Topgenoa. 

Egy vitorlásnak több vitorlája is van. A fenti nevek mind olyan 

vitorlaelnevezések, amikkel balatoni vitorlásokon találkozhatunk. A 

tengeri hajók vitorlaneveihez egy egész lexikon kell. 



 

Kötelek azonosítása: 

Reff, Genoa shott, grosshott, traveller, tackline, fall. 

Egy versenyhajón előfordul, hogy fél kilométernyi kötelet hordanak 

össze. Gondolj bele: az árboc húsz méter magas, amin a gross duplán 

megy fel, hogy stabilitást adjon neki. Csak ez negyven méter. 

 

A kötélzet alkatrészei: 

Farkasfog, Csiga Csörlő. 

Ezek a kötélzet megfogására, megfordítására , teher átadására készült 

apróbb alkatrészek. 

 

 

„Becsúsztattam a töviglatnimat, mire leszakadt a halfej” 



1. Trimarán 
 

A Föld hajóval történő megkerülésének legújabb világrekordját (45 nap 

13 perc) egy hatalmas trimarán, a francia Loick Peyron által 

kormányzott Banque Populaire V. állította be, 2012. január 6-án. A 

nagyobb vitorlásversenyek (Amerika Kupa, Volvo Ocean Race) a 

hajózást kedvelő országokban a Forma 1-hez hasonló népszerűségnek 

örvendenek. 



III. Konténerszállító hajók 
 

2015 januártól új uralkodó járja az óceánokat. A Mediterranean 

Shipping Company (MSC) vállalat bocsátotta vízre a rekorder 

teherszállító hajóját, az MSC Oscar-t, amely minden eddiginél 

hatalmasabb konténerszállító, valódi gigász, egy úszó acélsziget. 

A hatalmas konténerszállító hajó a CSCL Globe-ot (négy 

testvérhajóját) taszította le a trónról, amely a négy focipályányi 

fedélzetén 19100 konténert tudott szállítani. Erre licitál rá az MSC 

Oscar 19224 konténerrel. 

 

 

 

 



 

 

 

Az MSC Oscar motorja szintén rekorder darab. A német MAN által 

tervezett, Dél-Koreában gyártott blokk 17,2 méter magas, 5,2 méter 

széles, és több mint 22 méter hosszú. 56,8 Megawatt teljesítményére 

körülbelül 76000 lóerőt jelent. 

Mérete alapján úszó város is lehetne, de a magasfokú 

automatizáltság miatt mindössze 23 fős legénység szükséges a hajó 

üzemben tartásához, akik idejük legnagyobb részében a hídon 

tartózkodnak, szabadidejükben pedig a szaunában, edzőteremben 

lazíthatnak. 



Források 

 

• http://www.pto.hu/vilag-legdragabb-jachtja-top10/ 

• http://www.pto.hu/steve-jobs-80-meteres-jachtja-vizre-kerult/ 

• http://www.keptelenseg.hu/auto-motor/az-mv-blue-marlin-hordozo-hajo-113312 

• http://www.keptelenseg.hu/auto-motor/a-pioneering-spirit-114692 

• http://www.keptelenseg.hu/auto-motor/a-cristobal-colon-a-vilag-legnagyobb-

kotrohajoja-115887 
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