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ORSZÁGOS KÖZÚTI ÉS HAJÓZÁSI HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

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 benyújtott kérelmére, Budapest Főváros 

Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály – továbbiakban: Hatóság – előtt 

indult közigazgatási eljárásban, 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 eljárás során 

 

szemlét rendelek el. 

 

Értesítem arról, hogy  

 

1. a szemle időpontja: 2021. év szeptember hó 22. nap 9.30 óra 

2. a szemle helyszíne: Fonyód, a kikötő területe  

3. a hajózási hatóság megbízott képviselője: Battonyai Gyula hajózási szakügyintéző 

 

Felhívom Ügyfelet, hogy a meghatározott helyen és időben a szemle megtartását segítse elő azzal, hogy 

a hajózási létesítmény területére való bejutást biztosítja. Felhívom figyelmét, hogy amennyiben a 

helyszíni szemle eredményes lefolytatását akadályozza vagy meggátolja, eljárási bírsággal sújtható, 

melynek összege esetenként ötezer forinttól ötszázezer forintig terjedhet. 

 

Tájékoztatom az ügyfeleket, hogy a szemlén részt vehetnek, de megjelenésük nem kötelező. 

 

A hatóság írásban postai úton, hirdetményi úton, szóban valamint jogszabályban meghatározott 

esetekben elektronikus levélben, vagy telefonon tart kapcsolatot. 

 

Végzésem ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye. Végzésem csak az ügy érdemében hozott határozat, 

ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

 

 

 

 

Iktatószám:  BP/0803/740-3/2021. 

Ügyintéző: Battonyai Gyula 

Telefonszám: (06-1) 815 9623 

 

Tárgy: 

 

 

 

 

 

 

Fonyód, TVSK „Port Lacaj” 
kikötő üzemben tartási 
engedélyezésével kapcsolatos 
eljárás során Helyszíni szemle 
összehívása 
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I n d o k o l á s 

 

Ügyfél nevében eljáró Meghatalmazott 2021. szeptember hó 8 napján iktatott kérelmében Fonyód 
közigazgatási területén üzemeltetett -/19/B/D/A/-/182-00 regisztrációs számú, „Port Lacaj” elnevezésű 
kikötő üzemben tartási engedélyezési eljárás megindítását kezdeményezte hatóságomnál. 
 
Az eljárás keretében helyszíni szemle megtartásáról az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL törvény (továbbiakban: Ákr.) 68. § alapján, valamint a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá 

más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetésről 

szóló 510/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 21. § (1) pontja alapján döntöttem. 

 

Az önálló jogorvoslati jogot az Ákr. 112. § alapján zártam ki.  

 

Hatóságom illetékessége a rendelkező részben szereplő döntés meghozatala során a közlekedési 

igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 

02.) Kormányrendelet 8. § (1) b) bekezdésén, hatásköre a 8. § (4) bekezdésén alapul. 

 

Budapest, dátum a digitális aláírás szerint 
 
 
dr. Sára Botond kormánymegbízott 
nevében és megbízásából: 
 
 
                                                                                                                      Gencsi János 

                                                                                            osztályvezető 
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