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I. Személyszállító hajók 
 

1. hordszárnyas,- és egyéb gyorsjáratú motorhajók 

 

a.) hordszárnyas hajó 

A folyók egyik leglátványosabb járműve. A felhajtóerőt kihasználva a 

vízből kiemelt test csak a szárnyak által közvetítve ütközik ellenállásba, 

így a hagyományos merülésű hajók sebességének sokszorosát képes 

elérni. A 60-70 km-es óránkénti utazósebességre alkalmas 

alumíniumszerkezetű hajó típustól függően 45-120 utast szállíthat. 

Pl.: VÖCSÖK-III, SÓLYOM-II, METEOR-IV-MODRA 



 

b.) gyorsjáratú hajó/katamarán 

Elővárosi, illetve közeli városok közötti gyors közlekedésre alkalmas 

jármű, mely elsősorban nem az élmény-, hanem az 

utazási/végpontelérési célú tömegközlekedés bonyolítására 

specializálódik. Utazósebessége a szárnyashajóéval egyezik, melyet a 

katamarán testkiképzésű, ez által minimális merülésű, siklásba hozható 

profilú kialakításnak köszönhet. Magyarországon ez a hajózási forma 

még gyerekcipőben jár. Pl.: TWIN CITY LINER 





I. Személyszállító hajók 
 

2. városnéző,- kiránduló motorhajók 

Néhány órás, vagy egész napos kirándulásra/városnézésre alkalmas, 

klasszikus személyszállító hajó. Általában nyitott és zárt fedélzetrésszel is 

rendelkezik, zömében padsoros elrendezésű, fedélzetén büfé üzemel. A 

Dunán ide tartoznak a klasszikus vízibuszok, illetve a Moszkva-típusú hajók 

is. Pl.: HUNYADI, NAGYMAROS, STADT WIEN 



I. Személyszállító hajók 
 

3. rendezvény,- és konferencia motorhajók 

Csoportos összejövetelek alkalmából igénybe vehető személyszállító 

motorhajó. Jellemzője, hogy az utastér 1-2 nagyobb, fűthető, 

légkondícionált teremből áll, melyek esküvőktől, ültetett állófogadásokon át 

a lézershow-ig bármilyen jellegű rendezvényre berendezhetők. 

Nagyságrendileg ide tartoznak az 5-10 fős beszélgetésekre igénybe vehető 

motoros kishajók, és a nem ritkán 1000-1500 főt is befogadó nagy 

termeshajók is. Küllemében hasonló a kirándulóhajóhoz, esetenként azokból 

kerül kiakításra. Pl.: BUDAPEST, GRÓF SZÉCHENYI, LEÁNYFALU 



I. Személyszállító hajók 
 

4. kabinos üdülőhajók 

Szálláshelyként funkcionáló kabinokkal, közösségi termekkel és kényeztető 

létesítményekkel ellátott, időben és térben is hosszabb (többnapos, vagy 

akár több hetes) utakra tervezett személyszállító hajó. A szolgáltatás 

minősége szerint a turista és a luxus kategória közt mozgó skálával, akár 

egy hagyományos szálloda esetében. A nautikai legénység mellett külön 

személyzet foglalkozik a "mozgó szálloda" menedzselésével. Oldalamon az 

összes Dunát megjárt ilyen hajó megtalálható. 

Pl.: SOFIA, MOZART, RIVER QUEEN 



II. Áruszállító hajók és úszóegységek, 

és az azokat mozgató hajók 
 

1. önjáró áruszállító motorhajók 

a.) száraz darab,- illetve ömlesztett áru szállító motorhajó 

Saját főmotorral, kormányképességgel és személyzettel rendelkező 

áruszállító hajó, mely saját rakterének kialakítása folytán száraz darab- 

illetve ömlesztettáru (pl. repce, sóder, koksz, idomvas, konténer, stb.) 

szállítására alkalmas. Mellévetten továbbíthat bárkákat, uszályokat, más 

önjárókat, de tolóbakkal is ellátható. 

Pl.: CICA, NORDENWIND, REGNITZ 



 

 

 

b.) folyékonyáru szállító motorhajó (tartályhajó) 

Saját főmotorral, kormányképességgel és személyzettel rendelkező 

áruszállító hajó, mely saját rakterének kialakítása folytán folyékonyáru 

(nyersolaj, gázolaj, vegyianyag, stb.) szállítására alkalmas. Mellévetten 

továbbíthat bárkákat, uszályokat, más önjárókat, de tolóbakkal is 

ellátható. Pl.: EILTANK 83, RAMSAU, MARIA LOUISE 



 

c.) Ro-Ro motorhajó 

Saját főmotorral, kormányképességgel és személyzettel rendelkező 

áruszállító hajó, mely saját rakfelületének kialakítása folytán közúti 

gépjárművek (kamionok, teherautók, buszok, személyautók, 

mezőgazdasági járművek, stb.) szállítására alkalmas. Nem keverendő össze a 

keresztirányú forgalmat bonyolító kompokkal! 

pl.: HEILBRONN, KELHEIM, HAN TERVEL 



 

 

 

 

d.) tengerjáró motorhajó 

Saját főmotorral, kormányképességgel és személyzettel rendelkező 

áruszállító hajó, mely sajátos testkiképzéséből eredően tengeri 

áruszállításra alkalmas. 

 

A Dunán kétféle tengerjáró kategóriáról beszélünk: 

 már üzemelő tengerjárók, ezek a tengerről a Dunára hajózva 

kizárólag a délebbi dunai kikötőket célozzák meg; 

 még nem üzemkész tengerjárók, ezek a hajógyár és a tenger között 

kizárólag völgymenetben saját géperejüket használva leúsztatott 

egységek, melyek tulajdonképpen csak ideiglenesen tekinthetők 

folyami motorhajónak, míg el nem érik "életterüket". 

pl.: HAVI OCEAN, JEVENAU, NIKLAS 





II. Áruszállító hajók és úszóegységek, és az azokat mozgató hajók 
 

2. nem önjáró áruszállító úszóegységek 

a.) uszály 

Szárazáru, illetve folyékonyáru (tankuszály) szállítására alkalmas 

úszóeszköz, meghajtással nem rendelkezik. Általában vontatóhajó 

továbbítja (vontatott kötelék, hajóvonta). Rendelkezik saját 

személyzettel és kormánnyal. Utóbbi azért fontos, hogy megfelelően 

lekövethesse az élén haladó vontató ívét. 

Az "uszály" kifejezést a köznyelvben gyakran használják minden 

önjáró áruszállító hajóra, ez azonban téves és hibás. 



 

b.) bárka 

Szárazáru, illetve folyékonyáru szállítására alkalmas úszóeszköz, 

meghajtással nem rendelkezik. Abban különbözik az uszálytól, hogy 

kormányképessége, személyzete sincs, mivel általában tolóhajó 

továbbítja (tolt kötelék), így a mereven összekapcsolt bárkák a tolóval 

együtt mozognak, s az egész rendszer szabadon bejárható. 

Pozíciófényeinek és horgonycsőrlőjének működtetéséhez is a 

"gazdahajóról" kapja a feszültséget. 



II. Áruszállító hajók és úszóegységek, és az azokat mozgató hajók 
 

3. toló,- és vontató motorhajók 

a.) tolóhajó 

Nagy géperejű motorhajó, feladata áruszállító bárkák (vagy tolóbakkal 

ellátott uszályok) kötelékének tolással történő hosszújárati továbbítása. 

Épülhet eleve tolóhajóként, de előfordul a vontatóhajók tolóbakkal 

történő ellátása is. Felismerhető orrán elhelyezkedő tolóbakjáról, 

hidraulikusan emelhető kormányállásáról, farhorgonyáról. Egyes 

típusok vontatásra is képesek, vontatócsörlőkkel felszerelve. 

pl.: MOHÁCS, NOVOSIBIRSK, MERCUR 303 



 

b.) vontatóhajó 

Nagy géperejű motorhajó, elsődleges feladata áruszállító uszályok 

(vagy biztosított kormányképességű bárkák) kötelékének vontatással 

történő hosszújárati továbbítása. Ez a továbbítási forma a tolóhajózás 

elterjedésével megszűnt a Dunán, így a fennmaradt egységeket tolóvá 

alakítják, és hatékony csörlőberendezésével, géperejével mentési 

feladatok ellátására is kiválóan alkalmas (megfeneklett hajók 

leszabadítása). pl.: TATABÁNYA, ZAGORJE, DRAGASANI 



 

 

c.) kikötői rendezőhajó (boxer) 

Kis méretű és gépteljesítményű toló- és/vagy vontató motorhajó. 

Feladata a toló,- illetve vontatóhajók által továbbított uszályok/bárkák 

kikötő területén belüli rendezése, illetve egyesével/kettesével történő 

mozgatása. pl. a kikötőöböl és a nyílt vízi horgonyzóhely között. 

pl.: RENDEZŐ I, SAJÓ, MODRICA 



III. Kompok és átkelőhajók 
 

1. átkelő motorhajók 

Általában kisebb méretű, 30-50 személy szállítására alkalmas, keresztirányú 

forgalmat bonyolító motorhajó. Ide tartoznak a gépjárműveket szállító, nem 

önjáró komptesteket továbbító, egyébként személyszállításra is alkalmas 

átkelő motorhajók is. pl.: BENTA, DUNDI II, LEPENCE 



 

2. nem önjáró kompok (komptestek) 

Mindkét végén fel-lehajtó rámpával ellátott, személyek, közúti 

gépjárművek, állatok, stb. szállítására alkalmas, saját géperővel nem 

rendelkező úszóegység. Továbbítása történhet mellévett alakzatban 

motorhajóval, motorhajó használata nélkül pedig acélsodrony és csörlő 

segítségével (köteles komp). 



 

 

3. önjáró motoros komphajók 

Mindkét végén fel-lehajtó rámpával ellátott, személyek, közúti 

gépjárművek, állatok, stb. szállítására alkalmas, saját meghajtással 

rendelkező motorhajó. pl.: ÁRPÁD, SZIGET, TOLDI MIKLÓS 



 

IV. Egyéb motorhajók, úszóegységek 
 

1. szolgálati feladatokat ellátó motorhajók 

a.) szolgálati motorhajó 

Szolgálati feladatok ellátására specializálódott eszközökkel felszerelt 

motorhajó, kisgéphajó. pl.: a Rendőrség, a Tűzoltóság, a NAV hajói 



 

 

 

b.) katonai célú motorhajó, hadihajó 

A honvédség állományában szolgálatot teljesítő, éles lőfegyverrel 

ellátott motorhajó. pl. aknamentesítő motorhajók, aknásznaszádok 



 

IV. Egyéb motorhajók, úszóegységek 
 

2. víziút építő, -karbantartó, -vizsgáló motorhajók és úszó munkagépek 

a.) jégtörő motorhajó 

Jégtorlaszok megszüntetésére kiképzett testkialakítással rendelkező, 

általában (a nyári időszakban) vontatási feladatokat is ellátó vontató 

motorhajó. Lehet ráfutós (kanálszerű orrával ráfut a jégre, mely a hajó 

súlya alatt összeroppan) és döngölős (ugyanez, kiegészítve egy, a hajón 

elhelyezett excentrikus lendkerék működtetésével, mely ingázó 

mozgást ad a hajónak, mely így szétmorzsolja a jeget). 

pl.: JÉGTÖRŐ I, SZÉCHENYI, KRUPINA 
 

b.) bójakitűző motorhajó 

A hajózóút műtárgyainak (bóják, parti jelzések, fényjeleket kibocsátó 

berendezések) karbantartására alkalmas eszközökkel és felszereléssel 

ellátott motorhajó. pl.: KITŰZŐ-III, MARTFŰ, CAJKA 



 
 

c.) laborhajó 

Vízminőség, illetve a vízi élővilág átfogó vizsgálatához szükséges 

műszerekkel és berendezésekkel ellátott motorhajó. 

pl.: ARGUS, ISTROS 
 

d.) kotrógép és elevátor 

Medermélyítési, -kitermelési, rövid távon továbbítási feladatokat ellátó, 

általában nem önjáró úszó munkagép. Lehet csak kotró (szívókotró, 

vedersoros kotró), kotró-elevátor, illetve elevátor, mely a kitermelt 

anyagot szalagon vagy úsztatott csőrendszeren keresztül továbbítja. 

pl.: REMÉNY, JUBILEUM 
 

e.) úszódaru 

Daruszerkezettel ellátott úszó munkagép hajók, hídelemek, bejáróhidak, 

stb. helyére illesztéséhez, mozgatásához. Lehet önjáró, illetve nem 

önjáró. pl.: CLARK ÁDÁM 



bójakitűző motorhajó 

jégtörő motorhajó 



úszódaru 

elevátor 

laborhajó 



V. Úszóművek 
 

1. pontonok, úszóházak, fürdőházak 

a.) ponton 

Egyszerű, kötelekkel és sarpámmal rögzített, a parthoz bejáróhíddal 

rendelkező, hajók kikötésére alkalmas úszómű. Helytelen, köznyelvi 

megnevezése a "stég". 
 

b.) lakóponton, úszóház 

Lakótérrel, szociális helyiséggel ellátott, kötelekkel és sarpámmal 

rögzített, a parthoz bejáróhíddal rendelkező, hajók kikötésére alkalmas 

úszómű. Kialakításánál fogva lehet úszóház, csónakház, fürdőház. 



 
 

2. tanyahajók 

Olyan, tévesen hajónak nevezett úszóegység, mely a lakópontonnál jóval 

nagyobb, s több ember elszállásolására alkalmas kabinokkal, közösségi 

termekkel van ellátva. Jellemzően kisebb bárkákból utólag alakítják ki, 

hogy munkásszállásként funkcionálhassanak. 

pl. építkezéseknél, mederszabályozásnál. 
 

3. állóhajók 

Olyan, tévesen hajónak nevezett úszóegység, mely valaha hajóként, vagy 

uszályként szolgált, de eredeti funkcióját már nem tudja ellátni, s 

hivatalosan is az üzemképtelen, állóhajó állományba került. Ilyen lehet egy 

már gép nélküli vontatóhajó, vagy akár egy szállításra alkalmatlan uszály. 

Újonnan elnyert funkcióját tekintve szolgálhat kikötőbázisként, 

munkásszálásként, s akár vendéglátó létesítményként is. 

pl.: A38, Kossuth, Fortuna 



tanyahajó 

állóhajó 



EGY FOLYAMI HAJÓ RÉSZEI 



1. kormánylapát: a hajó irányban tartásához szükséges eszköz, általában a hajócsavarok mögött 

helyezkedik el, akár három is lehet belőle, elfordítható hajócsavar esetén pedig nulla. 

 

2. kort-gyűrű a hajócsavarral és a csavartengellyel: a hajó előrejutásához nélkülözhetetlen 

csavart körbeölelő gyűrűszerű szerkezet, mely emeli a hajócsavar teljesítő képességét, és megvédi 

az esetleges megfeneklések során ért agresszív, mederfelszíni támadásoktól. 

 

3. laterál: a hajótest vízbemerülő részének oldalnézeti vetülete. Lényegében elméleti fogalom, 

hiszen a valóságban a hajó alja ívelt, formás. E fogalom jelenléte a hajó merülési adatainak 

kiszámításához szükséges. Ennek az elméleti felületnek a magassága ugyanis a hajó merülési 

mélysége. 

 

4. vízvonal: szintén elméleti fogalom, ez a vonal választja le a laterált a korpuszról, a hajó eddig a 

vonalig merülhet a vízbe. A gyakorlatban ez egy vastag, a hajótest színétől elütő árnyalattal 

felfestett vízszintes sáv, melyen merülési jelekkel (Plimsoll) pontosítják, különböző terheléseknél 

mennyit merülhet maximum a hajótest. 

 

5. korpusz vagy hajótest: a hajó főfedélzet szintig felnyúló borítása, vízbemerülő részével együtt. 

Körbeöleli a hajó belső, fedélzet alatti tereit, melyeket fedélköznek hívunk. 



6. testablak: általában kör alakú, nem vagy csak vízbiztosan nyitható nyílászáró, mely a fedélköz 

helyiségeibe engedi a fényt, ezek lehetnek: géptermek, tárolók, személyzeti- vagy olcsó 

utaskabinok. 

 

7. lakótér: a felépítmény (a hajó fedélzetre épített elemei) része, közösségi- illetve szociális 

helyiségek, kabinok, szalonok összessége. 

 

8. dörzsléc vagy pódex: a hajótest körül végigfutó, fából vagy gumiból készült ütközőperem, mely 

megvédi a hajótestet mólókra vagy más hajókra történő kíméletes ráállás során. 

 

9. kikötőbak: kikötőkötelek biztonságos rögzítésére alkalmas acélhenger. 

 

10. orrsugár alagút az orrsugárkormánnyal: kikötői/zsilipmanőverek során a hajóorr oldalirányú 

elfordulását segítő hajtómű és fészke. 

 

11. habvéd vagy mellvéd: munkavédelmi (vízbepottyanás elleni) és esztétikai (díszítés) feladatokat 

is ellátó zárt oldallemez. 

 

12. horgony a horgonyfészekkel (vasmacska): a hajó nyíltvízi vagy rábiztosításos kikötőbéli 

rögzítésére szolgáló eszköze. A hajóhoz lánccal (horgonylánc) kapcsolódik. 



13. vezérpálca: az orrban elhelyezett árbocszerű rúd, mely segíti a kormányost a hajó 

iránytartásában. Általában erre húzzák fel az idegen állam nemzeti lobogóját, melyen a hajó éppen 

tartózkodik. Modern hajókon multifunkciós eszköz: radart, fényszórót, lámpákat, olykor 

kipufogócsövet is elhelyeznek rajta. 

 

14. horgonycsörlő: a horgony leeresztését illetve felhúzását segítő gépi berendezés. 

 

15. fényszóró: a hajó orrán, vagy két oldalán elhelyezett, nagy teljesítményű (500-1000 Watt), 

kihajtható-forgatható reflektor. Használata az éjszakai navigációt segíti (pl. tereptárgyak 

felkutatása). 

 

16. jelzőárboc: antennáknak, navigációs lámpáknak, társasági, illetve kiegészítő lobogóknak 

otthont adó manuálisan vagy hidraulikusan dönthető, rúdszerű szerkezet. 

 

17. navigációs vörös és navigációs zöld: a hajó bal (vörös) és jobb (zöld) oldalán a hajózási 

szabályzatnak megfelelően elhelyezett, a hajó szélességét (és különböző színei miatt akár útirányát 

is) jelző világítóberendezések. 

 

18: rádióantenna: általában a kormányállás tetején elhelyezett VHF-antenna. 



19. radar: éjszaka és korlátozott látási viszonyok között tájékozódási segítséget nyújtó navigációs 

berendezés. Arról lehet felismerni, hogy a teteje egy vízszintes rúd, ami körbe-körbe forog. 

 

20. kormányállás vagy kerékállás: a hajó irányítását kontrolláló eszközöket és embereket 

tartalmazó fülke, körülötte a hajóhíd helyezkedik el, mely a hajó teljes szélességét felölelő 

vezérlésüzemi folyosó. 

 

21. árnyéktető vagy napfénytető: kényelmi célokat szolgáló, merev rudazatra feszített ponyva, 

mely eltakarja a napot, és megvédi a szemerkélő esőtől az alá behúzódottakat. Személyhajón 

gyakori, de toló-vontatóhajókon is találkozunk velük a kormányállás környékén. 

 

22. gravitációs szellőzőkürtő: kifele irányultságú huzattal rendelkező cső, mely kivezeti a 

gépházban felgyülemlett elhasznált levegőt. 

 

23. kéménykürtő: a hajómotorok működése során keletkező égéstermékek mihamarabbi felirányú 

távozását segítő eszköz. 



 

24. ladik vagy festőladik: többnyire alumíniumból készült 6-8 fős, evezőkkel vagy külmotorral 

hajtható jármű, mellyel a személyzet a part és a hajó közt közlekedik, illetve a külső, vízről elérhető 

felújításokat, tisztításokat végzi. Életmentő szerepe csekély, hiszen folyókon a tengerekhez képest 

teljesen más jellegűek a veszélyek, ezért mentőcsónaknak nevezni helytelen. 

 

25. csónakdaru: általában 1-2 tonna teherbírású multifunkciós szerkezet, mellyel mozgatható a 

ladik, és a bejáróhíd. 

 

26. fari lobogórúd: a hajó regisztrációs államának nemzeti lobogójának otthont adó szerkezet, 

mely legtöbbször egyúttal a navigációs farlámpát is tartja. Vontatóhajókon a felépítmény tetején 

található, hogy ne akadályozza a vontatókötelek szabad kifutását. 

 

27. mentőgyűrű vagy mentőkarika: nem önszántukból vízbe kerülő emberek mentésére szolgáló 

eszköz. 



A LOBOGÓVISELÉS SZABÁLYAI 



Források 
 

 

http://folyamhajo.hu/folyamhajozas/hajotipusok 
http://ilovebalaton.hu/vitorlazas/2013-08-04/a-tiz-legfontosabb-resze-a-vitorlasnak 

http://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:15/centery:47/zoom:5 

 

 

Hajókatalógusok: 

http://folyamhajo.hu/regiszter?func=listpic 

http://folyamhajo.hu/regiszter?func=listabc 
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