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Tájékoztató a Dráva folyót érintő vízi közlekedésről és vízitúrákról 
 

Tisztelt Vízitúra Szervező! 

 

 

 

A Drávát és a Mura Somogy vármegyei szakaszát érintő vízitúrával kapcsolatban a Duna-

Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (DDNPI), mint a vízitúrák engedélyese, alábbi tájékoztatást 

adja. 

 

A vízitúrák és az őket kísérő motorcsónak használata esetén szükséges kezelői hozzájárulást a 

DDNPI adja ki. 

A horgászati célú és a turisztikai célú motorcsónak használat engedélyezését pedig az illetékes 

Kormányhivatalok végzik. 

 

Az Őrtilos-Drávaszabolcs közötti Dráva-szakaszon, valamint a Mura Somogy vármegyei 

szakaszán történő, táborozással egybekötött, többnapos vízitúrák, valamint a táborozás nélküli 

egynapos vízitúrák koordinálását és a hozzájárulások kiadását a természetvédelmi kezelői 

feladatokat ellátó DDNPI, mint engedélyes végzi. 

 

 

 

Az eljárás menete: 

 

- a túraszervező a túra-igényét (kérelmet) írásban eljuttatja a Duna-Dráva Nemzeti Park 

Igazgatósághoz, melynek érkeztetése az Igazgatóság iktató rendszerében megtörténik. A 

kérelmeket a tárgyév első munkanapjától fogadjuk, feldolgozásuk valamint a túrák beosztása a 

kérelmek beérkezési sorrendjében történik. Ha a túraszervező által kért időpont foglalt, a 

DDNPI javaslatot tesz más, szabad időpontra. 

 

- a DDNPI a jelentkezési határidő lejárta (hosszú túra esetén márc. 31., egynapos túrák esetén 

a tervezett túrák előtt min. 3 munkanap) után az eredményes regisztrációk szerinti 

túraszervezők számára tájékoztató, kitöltendő dokumentumot, valamint a túra díjának pénzügyi 

rendezéséhez szükséges adatot elküld a túraszervező által megadott email címre. 

 

- a túraszervező pénzügyileg rendezi (átutalással, vagy csekken) a túra díját, kitölti a szükséges 

iratokat és befizetési bizonylattal (terhelési értesítő, postai csekk feladói példánya) együtt e-

mailben visszaküldi a DDNPI számára. 

 

- a DDNPI a beküldött, megfelelően kitöltött dokumentumok, bizonylatok alapján kiállítja a 

túrához szükséges engedélyt és e-mailben elküldi a túraszervezőnek. 

 

- A rendőrség részéről a határvízen való közlekedés engedélyezése 2023-as évtől megszűnt. 

 

 

Az írásbeli kérelem beadásnak módja: e-mail útján: dravatura@ddnp.hu 

Minimális tartalom: 

- felelős személy neve, lakcíme, telefonos és email elérhetősége, levelezési cím,  

- tervezett létszám 

- tervezett dátum (indulás-érkezés) 

- tervezett útvonal  

 



2 

 

 

Táborozás nélküli, egynapos túra: 

 

Jelentkezési határidő: tárgyév január 1-től (a tervezett túra előtt minimum 3 munkanappal 

vissza kell küldeni a jelentkezési lapot a DDNPI számára) 

 

  Engedélyezett szakaszok: 

Mura Somogy vármegyei szakasza – Őrtilos (236 fkm), vagy 

Őrtilos (236 fkm) – Vízvár (191 fkm), vagy 

Vízvár (191 fkm) – Barcs (152,3 fkm), vagy  

Barcs (152,3 fkm) – Szentborbás (133 fkm), vagy 

Szentborbás (133 fkm) – Drávasztára (116 fkm), vagy 

Drávasztára (116 fkm) – Vejti (98 fkm), vagy  

Vejti (98 fkm) – Drávaszabolcs (78 fkm) 

Drávaszabolcs (78 fkm) – országhatár (70,2 fkm) 

 

Túrázásra kijelölt időszak: 2023. február 15. naptól 2023. december 31. napig 

Maximális létszám: 35 fő/csoport 

 

Az egynapos túrák, túrázási szakaszok nem összekapcsolhatóak, azaz bármely 

engedélyezett szakaszon a túrázók az induló táborhelyen a vízi járművel vízre szállnak, a 

szakaszt záró táborhelyen kikötnek és elhagyják a táborhelyet, az érintett védett természeti 

területet. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az egynapos túrák esetén a védett természeti területen 

éjszakázás/sátrazás/táborozás nem része a túrának, jelen eljárás keretében erre 

természetvédelmi hatósági engedély nincs. 

 

 

 

A táborozással egybekötött, többnapos túra: 

 

Jelentkezési határidő: tárgyév január 1. - március 31. 

 

Indulási helyszínek: 

• Őrtilos (236 fkm), 

• Vízvár (191 fkm). 

Magyarországi kikötő végállomás: Drávaszabolcs (78 fkm)   

 

Túrázásra kijelölt időszak: június 1. - szeptember 30. 

Csoportok kétnaponta indulnak. 

Maximális létszám: 35 fő/csoport 

Főszezonban (júl.15. – aug. 15. közötti időszak) minimális létszám: 20 fő/ csoport 

 

A táborhelyek megfelelő használata, az engedélytől eltérő létszámú igénybevétel 

elkerülése érdekében egy táborhelyen csak egy éjszaka tölthető el, továbbá a túra során 

táborhely menet közben nem hagyható ki. 
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A táborhelyekről 

 

Táborhelyek: 

Őrtilos (236 fkm), Vízvár (191,5 fkm), Barcs (152,3 fkm), Szentborbás (133 fkm), 

Drávasztára (116 fkm), Vejti (98 fkm), Drávaszabolcs (78 fkm). 

 

A táborhelyek infrastruktúrája: 

Őrtilos: nincs ivóvíz és áram  

Vízvár: nincs ivóvíz és áram, fúrt kút van   

Barcs: ivóvíz és (melegvíz külön díjért) – Városgazd. Ig. előtte hívni 

Szentborbás: ivóvíz és áram, vizesblokk (mosdók, WC) 

Drávasztára: ivóvíz, áram, vizesblokk (mosdók, WC) 

Vejti: ivóvíz és áram nincs  

Drávaszabolcs: ivóvíz, áram, vizesblokk (mosdók, WC) 

 

Ivóvízvételi lehetőségek: 

Őrtilos: vasútállomás 

Vízvár: falu kb. 500 m (presszó vagy az étterem) 

Barcs: a táborhelyen    

Szentborbás: a táborhelyen    

Drávasztára: táborhelyen 

Vejti: a faluban, esetleg a gátőrháznál 

Drávaszabolcs: táborhelyen  

 

 

 

A táborhely használati díja 

 

A táborhelyek használatának díja az alábbi költségek fedezetéhez járul hozzá: terület, út 

karbantartása, a szemét elszállítása, ahol rendelkezésre áll a vizesblokk, ott az infrastruktúra 

használata.  

 

A táborhely-használati díja táborozással egybekötött, többnapos túra esetén 

 

 1000 Ft/fő/éj /táborhely    

 A teljes túra Őrtilos-Drávaszabolcs szakasz esetén: 6000 Ft/fő  

 Részleges túra esetén: az engedélyezett útvonal szerint érintett 

táborhelyenként 1000 Ft/fő/éj.  

 A túrát záró táborhely használata mindkét esetben díjtalan. 

 A díj tartalmazza a túra során érintett táborhely táborozási célú használatát és az 

eltérő mértékben rendelkezésre álló infrastruktúra igénybevételének lehetőségét.  

 

 

A táborhely-használati díja egynapos túra esetén 

 

 500 Ft/fő/túra   

 A díj tartalmazza az induló táborhely és a szakaszt záró táborhely – nem 

táborozási célú és tartamú – használatát, valamint az eltérő mértékben 

rendelkezésre álló infrastruktúra igénybevételének lehetőségét. 

 

 

 



4 

 

Általános feltételek, figyelem felhívás 

 

A Dráva folyón a Horvát Köztársaság vízterületén történő megállás és kikötés nélküli határvízi 

közlekedés engedélyezése a Rendőrség részéről - a Horvát Köztársaság schengeni csatlakozása 

miatt - 2023. január 01-től megszűnt, tekintettel a határvízen történő közlekedés 

engedélyezéséről szóló 460/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ra, mely csak a schengeni külső 

határon található határvízi közlekedés engedélyezésére terjed ki.  

Az Európai Unió hivatalos lapjában 2022.12.14-én kihirdetésre került A TANÁCS (EU) 

2022/2451 HATÁROZATA (2022. december 8.) a schengeni vívmányok rendelkezéseinek a 

Horvát Köztársaság általi teljes körű alkalmazásáról 2023. január 01-hatállyal. Ettől az időponttól 

a magyar-horvát államhatár a határátlépéshez szükséges érvényes útokmány (érvényes útlevél 

vagy személyazonosító igazolvány) birtokában bárhol szabadon átléphető, így a Dráva folyó vízi 

szakaszán is. 

Horvátország teljes jogú schengeni taggá válása nem befolyásolja a DDNPI területén történő 

tevékenységek engedélyezését. Az érvényben lévő jogszabályok szerint a védett területen történő 

tevékenységek engedélykötelesek.  

A DDNPI - a természetvédelmi hatósági engedély keretei - között koordinálja és a résztvevők 

számára kiadja a szükséges természetvédelmi hozzájárulást a Dráva/Mura folyón történő 

vízitúrákhoz. 

Felhívjuk ennek megfelelően a figyelmet, hogy a területen a résztvevők saját felelősségükre 

és veszélyükre tartózkodnak, az esetleges balesetekért, károkért, szabálytalanságokért  

a DDNPI-t felelősség nem terheli. 

A területen való tartózkodással okozati kapcsolatban felmerült valamennyi károkozásért a 

résztvevőket egyetemleges anyagi felelősség terheli. 

A természetvédelmi szabályok és a hivatkozott természetvédelmi hatósági engedélyek meglétét 

a DDNPI Természetvédelmi Őrszolgálata, valamint a Rendőrség illetékes szerve is ellenőrzi. 
 

A vízi közlekedés rendjére vonatkozó jogszabályok betartása, köztük a kötelező felszerelés, 

alkalmasság biztosítása a túraszervező feladata és felelőssége. Az alkalmasságot, megfelelést az 

Igazgatóság nem vizsgálja, ezek hiányáért, mulasztásokért, szabálytalanságokért az 

Igazgatóságot felelősség nem terheli. 

A túravezetővel kapcsolatban tudnivaló: Túravezető a folyót jól ismerő személy lehet, a 

hatályos előírások szerint 10 kenu felett a túra csak vízi túravezető vezetésével bonyolítható le. 

A jártasságot, túravezetői képzettséget az Igazgatóság nem vizsgálja, a megfelelés tekintetében 

az Igazgatóságot felelősség nem terheli. 

Amennyiben a túraszervező és a túravezető eltérő személy/szervezet, a közöttük fennálló 

jogviszonyt, képviseleti jogosultságot a vízitúrák koordinálása és a hozzájárulások kiadására 

irányuló eljárásban az Igazgatóság nem vizsgálja, ennek tekintetében az Igazgatóságot felelősség 

nem terheli. A fenti eljárási folyamatban a túraszervező/túravezető vagylagos megjelölés. 
 

Kérjük, gondosan tervezzék a létszámot, mert nem áll módunkban a csoportok létszámát 

bővíteni, a díjak befizetése után a létszámot növelni! 
 

Mivel a csoportok többsége a főszezonban (július 15. – augusztus 20. között) szeretne túrázni, 

ezért ezeket a turnusokat csak min. 20 fős csoportok részére tudjuk biztosítani (táborozással 

egybekötött, többnapos túrák esetén)! Tehát ebben a periódusban min. 20 fő részvételi díját be 

kell befizetni, függetlenül az esetleg kisebb létszámtól. 
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Természetvédelmi előírások: 

 

a) Tilos a nyílt felületű, bokorfüzesnél alacsonyabb növényzettel borított 

zátonyokon kikötni és tartózkodni! 

b) Kikötni csak az egynapos túrázási szakasz kezdő és végpontján lehet. A túrázási 

szakasz végpontján a védett természeti területet és a végponton található 

táborhelyet a túrázó köteles elhagyni. Az egynapos túrák esetén a védett 

természeti területen éjszakázás/sátrazás/táborozás nem engedélyezett. 

c) A védett területen növény-és állatfajok gyűjtése szigorúan tilos! 

d) A területet távozáskor az eredeti állapot szerint kell hátrahagyni! 

e) A keletkezett szemetet össze kell gyűjteni és a táborhelyeken található 

konténerekbe kell helyezni, oly módon, hogy a környezetet ne szennyezze. 

f) Tüzet – tűzgyújtási tilalom kivételével - csak a kijelölt táborhelyeken és 

felügyelet mellett szabad gyújtani, a tűzvédelmi szabályok betartásával. 

Tűzgyújtási tilalom idején tüzet gyújtani még a kijelölt helyeken is tilos! 

g) A területen való tartózkodással okozati kapcsolatban felmerült – a 

természetvédelmére vonatkozó jogszabályokba, valamint jelen 

megállapodásban foglalt előírások megsértése esetén - valamennyi vétkes és 

vétlen károkozásáért a résztvevőt anyagi felelősség terheli. 

h) Résztvevők kötelesek betartani a természetvédelméről szóló szabályokat! 

 

 

 

Fontosabb árvízvédelmi, vízi közlekedési és folyószabályozási tudnivalók: 

 

a) A vízitúrázóknak figyelemmel kell lennie arra, hogy a Dráván 198,6 – 70,2 fkm. 

között kitűzött hajóút van, annak jelzéseit a vízi közlekedés során be kell tartani. 

b) A vízi közlekedés árvízvédelmi, vízi közlekedési és folyószabályozási érdeket nem 

sérthet, hajóút-kitűző jelzéseket és víziműveket nem veszélyeztethet. 

c) A folyó medrét és partszakaszait óvni kell, a vízi járműből a Drávába idegen anyagot 

bedobni, továbbá a partot megbontani tilos. 

d) A folyón elrendelt árvízvédelmi készültség esetén a vízitúrázás nem javasolt. A vízi 

közlekedés a Dráva folyón előálló magasabb – Őrtilos 150 cm és Barcs 200 cm 

feletti – vízállások esetén le is tiltható, a fokozott balesetveszély miatt. Javasoljuk a 

www.hydroinfo.hu honlap folyamatos figyelését. 

e) A folyamszabályozási művek környezetében a vízitúrázás tilos! A mellékletben 

felsorolt folyamszabályozási művek környezetében, kiemelten a „T” művek, a 

keresztgátak, a sarkantyúk és a vezetőművek al- és felvízi oldalán nagy mélységek és 

erős, örvényes áramlási viszonyok alakulnak ki, ezért ezeken a helyeken a vízi 

közlekedés veszélyes és tilos. További veszélyforrás, hogy a rendelkező részben írt 

vízállásoknál ezek a művek a víz alá kerülnek, nem láthatóak. 

f) Hajószűkületben, kikötőben, továbbá annak bejárata előtti 200 m-es vízterületen, 

hídnyílásban más úszó létesítmény zavarása nélkül, biztonságos sebességgel a 

legrövidebb idő alatt kötelesek áthaladni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hydroinfo.hu/
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Fontosabb határrendészeti tudnivalók, a határrendi szabályokra vonatkozó előírások 

 

A határátkelőhelyen a határforgalom ellenőrzése, a klasszikus határőrizet, és a Dráván, a horvát 

vízterületen való áthaladás rendőrség által történő engedélyezése megszűnt; de a határrend 

betartására vonatkozó előírások megmaradtak.  

 

a) A Dráva vízterületén történő haladás során csak olyan személyek vehetnek részt a 

határvízi közlekedésben, akik érvényes úti okmánnyal (útlevél, valamennyi típusú 

személyi igazolvány) rendelkeznek. 

b) A határvízen közlekedni napkeltétől napnyugtáig, jó látási viszonyok esetén lehetséges. 

c) A karaván köteles együtt haladni a biztonságos követési távolság betartásával. A 

túravezető rendelkezzen az általa vezetett csoport névjegyzékével (1. melléklet), 

gondoskodjon a határrendi és a vízi közlekedési szabályok betartásáról. 

d) A határvízen – a kijelölt fürdőhelyek kivételével – tilos fürdeni! 

e) A határrendi szabályok megszegése és tiltott fürdés szabályainak megszegése esetén a 

Rendőrség helyszíni bírságot is kiszabhat. 

 

A horvát oldalon történő kikötés a horvát nemzeti jogszabályok előírásai szerint, valamint 

személyazonosító okmányok megléte esetén lehetséges.  

  

 

Amennyiben kérdése van, munkatársunk szíves rendelkezésére áll: 

Schulcz Andrea ökoturisztikai referens 

Tel.: 30/377-3393 

 


