
3. sz. melléklet 

Felszerelés-tippek vízitúrázóknak 

Umann Kornél érthető és kiváló gyakorlati tanácsokat ad a Tippek túrázóknak c. könyvé-
ben minden szükséges, és minden fontos felszerelésre is:1 
 
„Puding felszerelése (vízálló): 
 
V0 hangosbeszélő, hogy visszabeszélhessünk a nagy hajóknak és a zsilipfőnöknek 
V0 radar 
V0 éjjellátó készülék 
V0 ultrahangos mélységmérő 
V0 rádió adó-vevő, hogy nagy hajónak álcázva magunkat ne kelljen a zsilipelésre vára-
kozni 
V0 laptop, VSAT 
V0 rádiótelefon 
 
Egyéni felszerelés: 
 
V9 rengeteg (tartalék) nylonzacskó, vászon- és orkánzsákok 
V9 hálózsák, pizsama, hálózokni, hálósapka, alvómaci  
V8 polifoam vagy gumimatrac + pumpa 
V5 esőkabát és -nadrág 
V1 nagyméretű esernyő (kisebb-nagyobb esőt át lehet vészelni alatta, akár vízen is) 
V8 (belül) gumicsizma 
V6 (torna)cipő, póttornacipő 
V0 strandpapucs, szandál 
V7 farmer, melegítő, rövidnadrág 
V0 fürdőruha 
V8 fehérnemű, zokni, póló  
V9 törülközők 
V0 fehér vászonsapka, szalmakalap, vékony hosszú ujjú fehér ing + nadrág 
V2 oldaltáska, (kisméretű) hátizsák 
V0 mosószer, csipesz, ruhaszárító kötél 
V0 szappantartó, szappan (tartó nélkül V2), fogkefe, fogkrém, sampon, dezodor, test-
ápoló, kézkrém stb. 
V0 borotva, borotvahab/-krém, aftershave  
V9 WC papír, papírzsebkendő, eü. betét 
V9 fogamzásgátló eszközök 
V0 szúnyogriasztó szer, szőlőzsír, napozókrém 
V0 mélytányér, (pléh)bögre, kulacs, evőeszköz (kanálgép), bicska 
V0 parafadugó, műanyag koronazár 
V1 krumplihámozó  
V7 konyharuha, szalvéta 
V8 zseblámpa, elemes fénycső, tartalékelemek és -izzók, barlangász fejlámpa 
V9 gyufa 
V5 öngyújtó 
V0 spárga, madzag, kötél, gumipók, drót, damil 
V0 befőttesgumik  
V0 biztosítótűk, zsilettpenge 
V5 varrófelszerelés (tű, cérna, gomb), olló, körömcsipesz 
V9 fényképezőgép, film 
V0 óra, vekker  
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V9 távcső  
V9 személyi igazolvány (útlevél), jogosítvány, kedvezményekre jogosító igazolványok 
(pl. diákigazolvány - külföldre nemzetközi), igazolványkép, biztosítás 
V9 a kocsi papírjai: forgalmi engedély, környezetvédelmi zöld kártya, kötelező 
biztosítás igazolása (külföldre kérni kell a biztosítótól ennek nemzetközi változatát), bale-
seti bejelentőlap 
V8 toll, ceruza, vízálló filctoll, cellux, papír, füzet (túranaplónak) 
V8 pénz (valuta), csekk, hitelkártya, telefonkártya 
 
Közös felszerelés: 
 
V(-1) csónak, evező, pótevező, kormánylapát 
V0 horgony, kikötőkötél, 2 földbe verhető erős vascölöp a csónak kikötéséhez 
V5 sátor, alá-elé nylon 
V0 pótcövekek, pót-kifeszítőkötelek, kisseprű 
V9 egészségügyi felszerelés: l. külön 
V1 alufólia, folpack 
V0 fakanál, kiszedő, vágódeszka, merőkanál, konyhakés, sajtreszelő (ínyenceknek) 
V0 mosogatószer, mosogatószivacs 
V0 bogrács, 3-láb, lánc, lábasok, fedők 
V0 rostély (grillezéshez), nyárs 
V5 petróleumfőző, petróleum, spiritusz 
V5 gázfőző, gázpalack, gázgyújtó (pl. piezokristályos) 
V5 benzinfőző, benzin, imakönyv, tűzoltókészülék, panthenol 
V8 spirituszkocka, hozzá állvány, bőrkesztyű  
V1 gyertya, fáklya, petróleumlámpa, petróleum 
V3 balta, fűrész, gyalogsági ásó 
V9 keelboathoz tartalék alkatrészek: tulipán (mindkét oldali), rögzítőcsavarral, komplett 
gurulóülés, lábtartócsavar, kapupántcsavar anyával és alátéttel, szarvasfaggyú 
(sebum), gépolaj, gépzsír 
V1 fogó, csavarhúzó, villáskulcs, fúró, reszelő 
V1 csavarok, szögek, deszkák, lécek, műgyanta, üvegszövet, szigetelőszalag, 
leukoplaszt, pillanatragasztó 
V9 smirgli 
V2 rongyok 
V0 lavór, vödör, zuhanyozó (pl. locsolókanna), ivóvizes kanna 
V0 hűtőtáska (nem csak rövid túrára: az Elba mentén majdnem minden szálláshelyen 
volt mélyhűtő; a jégakku fölöslegesen foglalja a helyet, használj helyette fagyasztott 
tejet.) 
V0 szódásüveg, patron  
V1 sátorlap (vitorla katamaránhoz, „asztal”) 
V0 zászlórúd (árboc), zászló 
V0 műanyag hordók (belül V9), műanyag dobozok (belül V9), műanyag ládák 
V7 ülőszivacs, rá nylon (kívül V1) 
V9 zsebrádió (vízállás-jelentéshez) 
V8 kilométer mutató, térkép, iránytű 
V9 útikönyv, szótár 
V8 furulya, gitár, kották, póthúr, kápó 
V0 labda 
V9 kártya.” 
 


