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V É G Z É S 
 
Túravitorlás Sportklub (1024 Budapest, Káplár u. 10/a. Fsz.4.) – továbbiakban: Ügyfél – nevében eljáró 
Náray Vilmos – továbbiakban: Meghatalmazott – által Budapest Főváros Kormányhivatal Országos 
Közúti és Hajózási Hatósági Főosztályhoz (1138 Budapest, Váci út 188.; 1387 Budapest 62, Pf.: 1007.) – 
továbbiakban: Hajózási Hatóság – e-papíron benyújtott, 2021. szeptember hó 8. napján érkezett kérelmére 
indult, Fonyód közigazgatási területén üzemeltetett, -/19/B/D/A/-/182-00 regisztrációs számú, „Port 
Lacaj” elnevezésű kishajók fogadására alkalmas saját használatú kikötő üzemben tartásának 
engedélye tárgyban folyamatban lévő hajózási hatósági eljárásban, a következő közbenső döntést hoztam. 
 

 
Értesítem az Ügyfelet, hogy az ügyben a rendelkezésemre álló adatok alapján 

 
teljes eljárás lefolytatására tértem át, 

 
amellyel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom az Ügyfelet: 
1. A teljes eljárás ügyintézési határideje: 60 nap. 
2. Az ügyben a hatóság a teljes eljárás szabályai szerint jár el. 
3. Amennyiben a teljes eljárás ügyintézési határideje alatt a hatóság nem hoz érdemi döntést, abban az esetben: 

-  az Ügyfél részére az eljárás lefolytatásáért fizetendő eljárási díjnak megfelelő összeget,  
- az Ügyfél mentesül az eljárási költségek megfizetése alól, ennek megfelelően intézkedik az eljárásért 

megfizetett díj visszatérítéséről. 
 
Végzésem ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye. Végzésem csak az ügy érdemében hozott határozat, 
ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében támadható meg. 
 

I n d o k o l á s  
 
Ügyfél nevében eljáró Meghatalmazott 2021. szeptember hó 8 napján üzemben tartási engedély iránti 
kérelmet nyújtott be, a rendelkező részben megnevezett, Fonyód közigazgatási területén üzemeltetett,                 
-/19/B/D/A/-/182-00 regisztrációs számú, „Port Lacaj” elnevezésű kishajók fogadására alkalmas saját 
használatú kikötőre vonatkozóan. 
 
A kikötő üzemben tartási engedély iránti kérelemhez csatolt dokumentumokat megvizsgálva 
megállapítottam, hogy a benyújtott dokumentáció alapján a tényállás teljes körűen nem tisztázott, a z 
úszóműves kikötőhely üzemben tartási engedély iránti kérelem elbírálása jelenleg nem lehetséges, ennek 
következtében teljes eljárás lefolytatása mellett döntöttem és  az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016. évi CL. törvény - a továbbiakban: Ákr. - 43. § (1) bekezdése alapján, erről a rendelkező részben 
foglalt tájékoztatást adtam. 
 
Az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja alapján jelen eljárás ügyintézési határideje 60 nap.  
 

Iktatószám: BP/0803/00740-2/2021. 
Ügyintéző: Battonyai Gyula 
Telefonszám: 
 

+36 (1) 815-9623 
 

Tárgy: 
 
 
 
E-papír: 

Fonyód, TVSK „Port Lacaj” kikötő 
üzemben tartási engedélyezési 
eljárásban értesítés teljes eljárásra 
történő áttérésről  
20210908-2656 
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Az önálló jogorvoslati jogot az Ákr. 112. § alapján zártam ki és adtam tájékoztatást a jogorvoslat 
lehetőségéről. 
 
A rendelkező részben szereplő döntés meghozatala során a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő 
hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés b) 
pontjában és (4) bekezdésében meghatározott hatásköröm alapján országos illetékességgel jártam el. 
 
Budapest, dátum a digitális aláírás szerint 
 
 
dr. Sára Botond kormánymegbízott 
nevében és megbízásából: 
 
 
 
                                                                                                                      Gencsi János 
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