

Szabad Balaton Egyesület



	A Szabad Balaton Egyesület a szabad idejük egy részét vízen töltők, hobbi vitorlázók, kajakosok, túrázók összefogásával jött létre, a bíróság 2013 januárjábam jegyezte be. Az egyesület célja, hogy minél szabadabban használhassuk vízeinket. 
	Jelenleg talán a legfontosabb terület ahol változásokra van szükség a túl szigorú, a kedvtelési hajózáshoz nem illeszkedő szabályok felülvizsgálata, módosítása. 

	- A részletes szabályok helyett az ismeretterjesztésre, 
	- a kötelező előírások helyett az ajánlásokra, 
	- rendőri felügyelet helyett a személyes felelősségvállalásra 
helyezzük a hangsúlyt. 
	Hisszük, hogy senki nem ellensége önmagának és a megfelelő ismeretek birtokában kötelező szabályok és rendfenntartók nélkül is helyesen fog dönteni, a saját és a rábízottak biztonsága érdekében. 	 



	Különösen az alábbiakban szeretnénk változást elérni:
	- Viharjelzés esetén se legyenek tiltások a csónakok és vízi sporteszközök számára.
	- Csónakkal is át szabadjon kelni a Balatonon. 
	- Ne a mentőmellény betűjelzése legyen előírva, hanem a használhatóság legyen a fő szempont.
	- Ne a viharjelzéshez kapcsolódjon a mentőmellény viselés kötelezettsége, hanem mindenki maga dönthessen, hogy mikor viseli és mikor nem.
	- Ne a hajón szállítható személyek számának megfelelő mellény legyen kötelező, hanem a tényleges utasok száma szerinti.
	- Legalizáljuk a motor használatot bizonyos (a hajó méretével arányos) teljesítményig, sebességig.
	- Legalizáljuk a part mentén a bóján vagy nádasban történő hajótárolást. 
	- Közvetlenül a part mellett ne legyen kötelező a világítás vagy más jelzés, őrszemélyzet a veszteglő hajón.
	- Kedvtelési hajóvezetői vizsga megszerzésének egyszerűbbé, olcsóbbá tétele. 
	- A vizsgán kapjon nagyobb súlyt a gyakorlati hajóvezetés a kedvtelési hajózásban soha elő nem forduló szabályok ismeretével szemben.
	- Teljesen felesleges előírások megszűntetése; fekete kúp, fekete gömb, hsz hajón tárolása ...
	- A felszerelési jegyzékben felsoroltak hajón tárolása ne kötelező legyen hanem legyen csak ajánlás.
	- A különböző díjak, illetékek ... helyett - ha a költségvetésnek szüksége van rá - akkor arányos, méltányos, hosszú távon kiszámítható adót vessenek ki a vízi járművekre.
	

	Még egyszer szeretnénk hangsúlyozni, hogy nem vagyunk a mentőmellény használata ellen. Csak annyit szeretnénk elérni, hogy a mentőmellény ne csak egy kötelező felszerelés legyen, amely még eredeti csomagolásban fekszik a hajó aljában, hanem mindenki használhasson olyan mentőmellényt amelyet kipróbált, amely veszély esetén tényleg segítségére van. Csak egy példa: mi a teendő, ha gyerekek is vannak a hajón. A törvény szerint felnőtt méretű mentőmellény kellene a gyerekeknek is, amelyből a gyerek persze kicsúszna. Szerencsére a szülőknek fontosabb a gyerek biztonsága mint a szabályok és ki tudják választani a megfelelő méretű mentőmellényt gyermekük számára. 
	Nem azt szeretnénk, hogy viharban ellepjék a csónakok a Balatont, csak annyit szeretnénk, hogy a hajó vezetője ismerve saját magát, a legénységét és hajóját, miután tájékozódott a várható időjárásról is, dönthesse el, hogy hajózik vagy nem.  Nincs két egyforma ember, nincs két egyforma hajó, az időjárás sem ismétli önmagát. Nem lehet jó szabályt alkotni arra, hogy mikor szabad és mikor tilos hajózni. A hajó vezetője ismeri legjobban az összes körülményt, határozhasson ő maga abban, hogy a hajója számára alkalmasak-e a viszonyok a hajózásra. Csak két példa: miért tilos akkor vitorlázni, ha húsz kilométer távolságban zivatar van, amely körzetében esetleg lehet egy-két nagyobb széllökés. Vagy miért pont ugyanolyan tiltás van érvényben mikor 60 km/ó a legnagyobb várható széllökés, mint ha 120 km/ó? És akkor még nem beszéltünk arról, hogy ha a hajósokat kötelezik a szabályok, akkor a Meteorológiai Intézetet miért nem kötelezi szabály, hogy csak vihar esetén adhasson ki viharjelzést? 
	Nem azt szeretnénk, hogy motorcsónakok lepjék el a Balatont, csak annyit, hogy a valóságban jelenleg is meglévő motorhasználat váljon legálissá.
	Senkit nem zavarnak a part mentén veszteglő hajók, nem tudunk olyan esetről, amikor egy ilyen hajó bármilyen problémát okozott volna. Érthetetlen, hogy miért szeretnék tiltani a hajók ilyen módon történő tárolását.

 

	Készek vagyunk együttműködni minden olyan személlyel, szervezettel, hatósággal, aki a felsoroltakkal vagy azok egy részével egyetért és a célok elérése érdekében tenni szeretne.

	Egyesületünk támogat minden kezdeményezést amely a Balaton vízének megőrzésére irányul. Felelősek vagyunk érte, hogy az utánunk következő nemzedék hajózhat-e a Balatonon.
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