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BALATONI VÍZIRENDÉSZETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 
SIÓFOK 

Ügyszám: 14322-194/152-3/2019.vizir. Tárgy: Vízi rendezvény 
engedélyezése 

 Ügyintéző: Zentai Zsolt 
 Tel.: (85) 560-997 
 E-mail: zentaiz@somogy.police.hu 
 

H A T Á R O Z A T 
 
 

A Balatoni Yacht Club 1037 Budapest, Szépvölgyi út 49-55. -től (a továbbiakban: kérelmező) 2019. 
július 23. napján benyújtott, hatóságomhoz 2019. július 23. napján beérkezett kérelmét elbíráltam, és 
 

e n g e d é l y t   a d o k 
 

a Balatonon a kérelemhez csatolt helyszínrajzon is megjelölt Alsóörs-Tihany-Siófok közötti 
vízterületen vitorlás verseny (a továbbiakban: vízi rendezvény) megtartásához az alábbi feltételekkel. 
 

1. Az engedély érvényes: 2019. augusztus 26. 800 órától 

 2019. augusztus 30. 1800 óráig 

2. A vízi rendezvény felelős rendezőjének 

 2.1 Neve: Kárpáti Bence Sz. ig. száma: 596444 MA 
 2.2 Állandó lakcíme: 1025 Budapest, Törökvész út 127.  
 2.3 Telefonszáma: (30) 773-4433 Fax:- - - - -  
 
3. Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy 

3.1 a felelős rendező köteles az engedélyezett vízi rendezvény teljes időtartama alatt annak 
helyszínén tartózkodni; a versenyben induló személy nem lehet a rendezvény felelős 
rendezője; 

3.2 haladéktalanul köteles Hajósoknak szóló hirdetmény közzétételét kérni a hajózási hatóságtól 
(Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály Hajózási Engedélyezési és 
Ellenőrzési Osztály, 1138 Budapest, Váci út 188.,  1387 Budapest, Pf.: 1007.); ennek az 
engedélynek és a Hajósoknak szóló hirdetménynek egy példányát, vagy azonnal 
megnyitható elektronikus változatát a felelős rendező köteles a rendezvény helyszínén tartani 
és ellenőrzéskor felszólításra bemutatni; 

3.3 az engedély csak a meghatározott vízterületre és időpontra (időtartamra) érvényes; ha a vízi 
rendezvényt - bármely oknál fogva - el kell halasztani, új engedély kiadása iránti kérelmet 
kell benyújtani; amennyiben a rendezvény megtartására előre láthatóan nem fog sor kerülni, 
azt a felelős rendező a lehető legrövidebb időn belül írásban jelezze az engedélyező hatóság 
felé a balatonivizirendeszetirk@somogy.police.hu címen; 
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3.4 a vízi rendezvény pályajele 200 méternél közelebb nem helyezhető el hajóúthoz (Hajózási 
Szabályzat I.rész 1.01 cikk d) 13.) és kikötők bejáratának 300 méteres körzetében; 
amennyiben a jelek korlátozott látási viszonyok között, vagy éjszaka is kihelyezve 
maradnak, azokat minden irányból jól láthatóan úgy kell kivilágítani, hogy ne legyenek 
összetéveszthetők a hajózási szabályzatban meghatározott más fényjelzésekkel;  

3.5 minden megkezdett 10 kísért tőkesúly nélküli egység után egy, de legalább 7 db., hajózásra 
alkalmas, üzemeltetési engedéllyel rendelkező kísérő kisgéphajót köteles a vízi rendezvény 
helyszínén (a rajt időpontjában a rajtnál, ezt követően pedig a mezőny mozgását követve) 
szolgálatban tartani; a kisgéphajó(k)ban a hajóokmányban előírt személyzeten kívül legalább 
egy, a vízből mentésben kellő gyakorlattal rendelkező személynek kell tartózkodni; a 
kisgéphajó(k)ban a fent felsoroltakon, valamint a mentett, illetve segítségnyújtásban 
részesített személye(ke)n kívül más nem tartózkodhat; 

3.6 a felelős szervező köteles a 215/2004.(VII.13.) Korm. r. 16. § (1) a) pont alapján – az 5/2006. 
(II.7.) EüM rendelet 2. § f) pontja szerint – mentési készenlétet szervezni a rendezvény 
helyszínén, legalább egy fős (az EüM rendelet 2. melléklet 2. pontja szerinti) gyalogőrség 
vagy ügyelet biztosításával, továbbá köteles biztosítani elsősegély-nyújtásra alkalmas 
helyiséget, vagy a beteg fektetésére, vizsgálatára és ellátására alkalmas egyéb helyet (vízi 
járművet) és a sportág sajátosságainak megfelelő elsősegélynyújtó eszközöket; 

3.7 a vízi rendezvény megkezdését megelőzően a felelős köteles tájékozódni az időjárási 
helyzetről és előrejelzésről [telefonon a (84) 310-466 számon, interneten az OMSZ 
honlapján ( http://www.met.hu/idojaras/tavaink/balaton/), stb.]; 

3.8 a vízi rendezvény felelős rendezője a rendezvény megkezdése előtt köteles felhívni a 
résztvevők (a versenyzők és a közreműködők) figyelmét a hatályos jogszabályok, így 
különösen az 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelettel közzétett Hajózási Szabályzat, a 
46/2001.(XII.27.) BM rendelet, a hajózási hatóság által hajósoknak szóló hirdetménnyel 
közzétett átmeneti jellegű rendelkezések, valamint a vízi rendezvényt engedélyező határozat 
előírásainak megtartására; 

3.9 amennyiben a vízi rendezvény résztvevői vagy közönsége a közrendet és/vagy a 
közbiztonságot súlyosan veszélyezteti, vagy az engedélyes az engedélyben előírtaktól eltér, 
a feltételeket nem teljesíti, a rendezvény megtartását vagy folytatását a vízirendészet a 
helyszínen felfüggeszti; a résztvevőket közvetlenül fenyegető /időjárási, stb./ veszély esetén 
a vízirendészet illetve a felelős rendező jogosult a rendezvény megtartását vagy folytatását a 
helyszínen felfüggeszteni; 

3.10 a döntés meghozatalakor figyelembe vettem a hajózási hatóság BP/0805/04986-2/2019 
számú szakhatósági állásfoglalását, melynek rendelkező része a következőket tartalmazza: 

 

„1. A vízi rendezvény megtartásával kapcsolatban megküldött dokumentáció alapján 
megállapítottam, hogy a vízi rendezvény nem korlátozza indokolatlanul, illetve indokolatlan 
mértékben a polgári célú vízi közlekedést, valamint a hajózási létesítmények működését. 

2. A rendezvény és verseny nem érintheti a kikötők vízterületét. 
3. A versenyben részt vevő hajók csak a kikötőbejáratok 300 méteres körzetén kívül, a Hajózási 

Szabályzat rendelkezéseinek betartása mellett közlekedhetnek. 
4. A rendezvényben és versenyben érintett pályajelek csak a rendezvény idejére helyezhetők ki, 

amely jelzések nem lehetnek összetéveszthetők a Hajózási Szabályzat egyéb, vízi közlekedést 
irányító jelzéseivel. Amennyiben a jelek éjszaka és korlátozott látási viszonyok között is 
kihelyezve maradnak, azokat minden irányból jól láthatóan meg kell világítani. 

5. A rendezvény Hajósoknak Szóló Hirdetmény birtokában tartható meg. 
6. A rendezvényt megelőzően és annak lebonyolítása során köteles az Ügyfél tájékozódni az 

www.nkh.gov.hu oldalon meghirdetett, a Balaton vízterületét érintő Hajósoknak szóló 
Hirdetményekről, és amennyiben szükséges a vízi rendezvényen résztvevő hajó útvonalát a 
hirdetményekben foglalt előírások, információk figyelembevételével tervezni, folytatni. 
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7. A rendezvény lebonyolítása során a hajóforgalom nem akadályozható és nem zavarható, a 

kikötőbejáratok, forgalmas közlekedési folyósok, egyéb a Budapest Főváros Kormányhivatala 
által engedélyezett vízi rendezvények, vízi munkavégzések közelében fokozott figyelemmel, 
mindenkor a Hajózási Szabályzat rendelkezéseinek megtartásával köteles eljárni az 
úszólétesítmény vezetője. 

8. A rendezvényen résztvevő úszólétesítmények vezetőinek a rendezvény teljes időtartama alatt az 
igénybe vett vízterületnek és műtárgyainak sajátosságainak, meteorológiai és hidrológiai 
viszonyainak megfelelően, a használatba vett úszólétesítmények méretére és kialakítására 
tekintettel meg kell tennie a kötelező gondosságból és a bevált szakmai gyakorlatból fakadó 
valamennyi elővigyázatossági intézkedést az emberéletet fenyegető veszély, a hajókban vagy 
úszó testek kötelékeiben, partban és a hajóútban vagy annak közvetlen közelében levő bármilyen 
műtárgyban, illetve berendezésben okozott kár és a hajózás akadályozásának elkerülésére. 

9. Hozzájárulásom nem mentesít más jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítése alól. 

10. Szakhatósági állásfoglalásom az Ügyfél által kérelmezett vízi rendezvénnyel összefüggésben 
esetlegesen felmerülő polgári jogi igényt nem dönt el, az csak a polgári célú vízi közlekedés, 
valamint a hajózási létesítmények működése tekintetében határoz meg a vízi rendezvény 
megtartásával összefüggő, vízi közlekedés biztonsági szempontú feltételeket.” 

 

Eljárási költség nem keletkezett. Határozatom ellen a közlésétől számított 15 napon belül a Somogy 
Megyei Rendőr-főkapitányságnak címzett, de a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányságnál 2 
példányban benyújtott illetékköteles / 5000 Ft / fellebbezésnek van helye. 
 

Indoklás 
 

Kérelmező vízi rendezvény engedély kiadása iránti kérelmet nyújtott be hatóságomhoz. A csatolt 
anyagok alapján megállapítottam, hogy a rendezvény a hajózás biztonságát és rendjét befolyásolhatja, 
ezért az eljárást megindítottam. A szakhatóság részéről hajózási szempontból akadályozó tényező nem 
merült fel, így a rendezvény engedélyezéséhez hozzájárulását megadta. A kérelem kielégíti a 493/2017. 
(XII.29.) Korm. Rendelet 1. § (2), (3) valamint (4) pontjaibanban foglalt feltételeket. A rendelkező 
részben meghatározott feltételek betartása esetén a rendezvény biztonságosan lebonyolítható. 

 

Az engedély illetékköteles, a 3 000 Ft illetéket a kérelmező az engedély kérelmén lerótta. 

 

Hatóságom illetékességét a 67/2007. (XII.28.) IRM rendelet, hatáskörét a 493/2017. (XII. 29.) Korm. 
rendelet állapítja meg. Határozatomat a 2016. évi CL. törvény 80. § (1) bekezdésében meghatározottak 
szerint a 13/1996. (VI.28.) BM rendelet 2. § i) pontjában foglalt jogkörömben eljárva, az 57/2011. (XI. 
22.) NFM rendelettel közzétett Hajózási Szabályzat II. rész 1.12 cikk rendelkezései alapján hoztam meg. 

 

A hatáskör gyakorlója, Horváth László r.ezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető nevében, a 
Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság ügyrendjében átruházott jogkörömben eljárva. 
 

Fonyód, 2019. augusztus 7. 

 

 
 
 
 Lengyel Tibor r.alezredes 
 osztályvezető 

 

 

Kapják: 1./ Engedélyes – cégkapun keresztül 
2./ Felelős rendező – a Posta Szeüsz rendszeren keresztül 
3./ Vízirendészeti Rendőrőrs, Balatonfüred 1 példányban, ellenőrzés után irattár 

 4./ Budapest Főváros Kormányhivatala a KÉR rendszeren keresztül 
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