
5. napirendi pont – kikötőjavítási, engedélyezési munkákról beszámoló  

 

Általános helyzetkép  

 

A kikötő felújítási munkálatok számos engedélyhez vannak kötve. Ezek egymásra épülnek és szoros 
összefüggésben vannak egymással.  

Első lépésben, ahhoz, hogy bármilyen engedélyt meg tudjunk szerezni, a Magyar Nemzeti 
Vagyonhasznosító Zrt-vel szükséges egy ún. mederhasználati megállapodás megkötése. Ebben a 
megállapodásban a Magyar Állam tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy használhatjuk a Balaton 
vízét, valamint egyúttal felhatalmazza a TVSK-t arra, hogy mindennemű engedélyt beszerezzen ami a 
működtetéshez szükséges.  

Amíg nincs meg a mederhasználati megállapodás, érdemben nem lehet előrébb jutni. A megállapodás 
megkötésére irányuló kérelmet még 2019. novemberében nyújtotta be a TVSK, aminek megkötésére 
azóta várunk. A jelen állás szerint, az MNV Zrt. tájékoztatása alapján ez hamarosan meg fog történni, 
de a lassú ügyintézést a COVID helyzetre fogták.  

Ha ezzel az MNV Zrt. és TVSK által aláírt megállapodással rendelkezünk, akkor lehet a Közép-dunántúli 
Vízügyi Felügyelőséggel megkötni a bérleti szerződést (mely a meder használatára vonatkozik), és itt 
kerül megszabásra, hogy évente mekkora díjat kell fizetnünk az általunk használt víz felülete után. A 
szerződés megkötésének feltétele, hogy a kikötő állapotáról egy ún. állapotrögzítési tervet nyújtsunk 
be, és természetesen egyéb előírt adminisztratív mellékleteket (pl. tulajdoni lap stb.)  

Ha ezeket sikerült beszereznünk, akkor első körben rendben is vagyunk.  

A Nemzeti Közlekedési Hatóság pedig a kikötő üzembentartási engedélyét adja ki, ami a mi 
esetünkben 2021. október 09-én lejár, de mivel elindítottuk a hosszabbítást, így a hatóság egyelőre 
2021. december 22-ig meghosszabbította az engedélyt. Tehát a Port Lacaj rendelkezik érvényes 
üzembentartási engedéllyel. A helyszíni szemle során a hatóság jelezte, hogy milyen hiánypótlásokat 
fog kérni és miket kell teljesítenünk, hogy hosszútávon is rendben legyen majd az engedélyünk:  

- Be kell küldenünk a mederhasználati megállapodást / szerződést  
- A belső öböl partfalaira elő fogja írni, hogy 2022. április 01-ig meg kell csinálni  

o Erre részben rendelkezünk tervekkel  
o A tervezővel egyeztettünk, készíti az engedélyezési dokumentációt  
o Ha meg van a mederhasználati szerződés, akkor lehet engedélyezési eljárást lefolyatni  

- Az „északi” öbölre felújítására valószínűleg 2024-es befejezési határidőt fog előírni a hatóság  
- Még előírt pár mellékletet, de azok folyamatban vannak, illetve rendelkezésre állnak  

Összegezve: ha meg van a mederhasználati megállapodás, és megkapjuk az NKH engedélyét a kikötő 
üzembentartásáról és annak feltételeiről, akkor el lehet indítani az engedélyezési és kivitelezési 
munkálatokat. Meg fogunk felelni minden előírásnak és határidőnek. Amit még fontos tudni: minden 
egyes vízi munkára, engedélyt kell kérni – a vízügyi felügyelőségtől.  

 

 



9. napirendi pont – Port Lacaj helyzetének ismertetése, javaslat a működtetési forma átalakítására  

Az elmúlt időszakban számos levelezés, beszélgetés folyt a Lacaj jövőjét illetően. Tekintettel arra, hogy 
nagy a megosztottság a témában, javasoljuk, hogy első körben egy egyszerűbb megoldás kerüljön 
megvalósításra. Mely biztosítani fogja az önálló működésünket, gazdálkodásunkat. És majd ha itt 
rendeztük a helyzetünket, akkor akár tovább lehet lépni (pl: kiválással új egyesület létrehozása).  

Annak ellenére, hogy nem gyakori, lehet önálló jogi személy a Lacaj! Ezt nevezik SZÁRMAZTATOTT 
JOGI SZEMÉLYNEK. Ehhez az alábbiak megvalósítása szükséges:  

- Meg kell képezni egy adószámot, KSH-számot (ott is önálló kódja van). Innentől önállóan 
gazdálkodhat. Ez gyakorlatilag egy bejegyzési kérelemmel együtt terjesztendő be, így a bíróság 
kéri meg mind az adó- mind a statisztikai számot.  

- Szabályzat (alapszabály) kell, melyet az anyaegyesületnek el kell fogadnia. Itt nyilván meg kell 
határozni az induló vagyon mértékét, székhelyet, tisztségviselőket stb. is, ami lehet az ingatlan. 
Nem lehet ellentétes az anyaszervezet alapító okiratával. 

- Belső szabályzatokat kell elfogadni, mind az anyaegyesületben, mind a Lacajban. 
- Mivel önállóan gazdálkodhat, kvázi önállóan is működik, de könyvelni is önállóan kell. A 

számviteli feladatokat is önállóan el kell látni. 

Minden származtatott jogi személyiségű szervezeti egységnek van alapító okirata, legalábbis egyszer 
biztosan volt, hiszen adószámot is csak így tudott kérni a szervezet! Nos erre az alapító okiratra is 
vonatkozik a Ptk. szabályozás, így ezeket az alapító okiratokat is összhangban kell hozni a jogszabállyal, 
amennyiben ez szükséges. 

A szervezeti egységek önállóan vezetik könyveiket, és önálló beszámolót is kell készítsenek, melyet 
meglátásom egy szinten elfogad maga az intézmény vezetése, majd természetesen a fenntartó is rá 
kell vessen egy pillantást. Hiszen a Ptk-ban megjelent a fenntartó vagyoni felelőssége az általa 
fenntartott szervezettel kapcsolatosan, tehát különösen fontos, hogy figyelemmel kísérje mit is csinál 
ez a szervezet! 

Nagyon fontos változás lépett életbe a felelősségi szabályok kérdéskörében is, jelesül a fenntartó a 
származtatott jogi személyiségű szervezeti egységei tartozásaiért felel(het)! Ezért kiemelten fontos, 
hogy a saját házunkon belül fektessük le a felelősségi és eljárási szabályokat, készüljenek el a 
szabályzatok mindkét oldalon.  

Összegzés: A telepvezetőség javaslata arra vonatkozik, hogy fejezzük be a származtatott jogi személy 
létrehozásának folyamatát. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a TVSK-nak lesz egy „leányvállalata”. 
Tehát teljesen önállóan fogunk tudni gazdálkodni, ennek minden előnyével és hátrányával.  

Ez a megoldás lenne az első lépés, hogy rendezzük a Port Lacaj sorsát. Igazából a kikötő, a 
felépítmények átkerülnének a Port Lacaj tulajdonába, minden engedély, előírás stb. a miénk lenne. 
Meg tudjuk alkotni a saját szabályozásainkat és végre jogszerűen tudunk intézkedni a saját nevünkben 
és nem kell minden esetben a TVSK-ra várni. Pl: egy aláírásra.  

Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk valósítani, mindenféleképpen fel kell kérni egy jogászt, aki az összes 
szükséges dokumentumot előkészíti, rendbe teszi, megírja (hogy megfeleljen a hatályos 
jogszabályoknak) és eljár a nevünkben az adott hatóságoknál. És természetesen ha előkészítette az 
anyagokat, akkor azokat részletesen ismerteti a tagsággal is.  

 









                      Kikötőmester munkaköri leírás (TVSK Fonyód) 
 
 
A kikötőmester a munkáját a TVSK Fonyódi Telepe iránti elhivatottságból – miként a 
telepvezető és a telepvezetőség tagjai – önként vállalt, juttatással nem járó feladatként látja el. 
 
 
Feladatok: 
• A kikötő és létesítményeinek üzemeltetése, karbantartása, általa meg nem oldható 

problémák jelzése a telepvezetőség és a gondnok felé 
• Kikötő és létesítményeinek rendeltetésszerű használatának betartása/betartatása 

sportembertől elvárható udvariassággal. 
• Kapcsolattartás a vitorláskikötő-helyet bérlőkkel, a felmerülő kérések, problémák 

kezelése   
• Kikötő hajóforgalmával kapcsolatos szakmai és adminisztrációs feladatok elvégzése 
• A napi események adminisztrálása egy erre kijelölt füzetben (csak a kikötőmester írhat 

bele, betekintés: telepvezetőség, gondnok) 
• Sólyacsörlő, árbocdaru kezelése (időpont előzetes egyezetése szükséges)    
• Daruzással, téli tárolással kapcsolatos feladatok 

 
Amikor a kikötő területén tartózkodik:     
• Az érkező, távozó hajók segítése 
• Vihar/vészhelyzetben érkező hajók fogadása, számukra ideiglenes kikötőhely kijelölése 
• Kikötőbe belépő, ott tartózkodó nem-teleptagok azonosítása (kinek a vendége), ennek 

jelzése a gondnok felé. Ezt a feladatot a gondnokkal közösen látja el. 
 

Elvárások: 
• Úszni tudás, jó fizikai állapot 
• Önálló, felelősséggel, határozott, de udvariassággal végzett munka 
• Középiskolai végzettség (elsősorban műszaki területen szerzett végzettség) 
• Kishajóvezetői képesítés 

 
Felettese:  
A TVSK Fonyódi Telepének mindenkori telepvezetője 
 
Elérhetősége: 06 30 9319510 
 
 
 



Megnevezés Szerződő fél/hatóság Leírás Megjegyzés

Mederhasználati MEGÁLLAPODÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

A mederhasználati 
MEGÁLLAPODÁS a 
Magyar Állammal, azon 
belül is az MNV Zrt-vel 
szükséges megkötni. Ez 
a szerződés rögzíti, hogy 
mennyi időre és 
mekkora felületet 
használhatunk a 
Balatonból. Egyúttal 
tulajdonosi 
hozzájárulást ad, hogy 
minden szükséges 
engedélyt az adott 
szakhatóságoktól 
megkérjünk. 

A szerződés 
megkötését 2019. 
novemberében 
kezdeményeztük. A 
szerződést most 
sikerült 
előremozdítani. 
Várhatóan heteken 
belül megkapjuk a 
szerződést, melyet alá 
lehet írni. 

Bérleti szerződés Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Ezt a szerződést a 
mederhasználati 
megállapodás 
megkötése UTÁN lehet 
megkötni. Ebben a 
szerződésben kerül 
rögzítésre az ÉVENTE 
fizetendő 
mederhasználati díj. 
Valamint itt rögzítik az 
összes eljárási feltételt. 

A szerződés 
megkötéséhez a 
jogszabályban előírt 
tervek,műszaki 
anyagok megléte 
szükséges. 

Vízjogi üzemeltetési engedély Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Osztály

Alapja a már megkötött 
mederhasználati 
megállapodás és 
bérleti szerződés. 
Ebben a vízjogi 
üzemeltetési 
engedélyben kerül 
rögzítésre a kikötő 
állapota, annak 
használatának módja 
stb. 

Ez egy hatósági, 
engedélyezési eljárás. 
A jogszabályban 
meghatározott 
mellékleteket, műszaki 
anyagokat, terveket 
kell benyújtani hozzá. 

Üzembentartási engedély Nemzeti Közlekedés Hatóság 

A már meglévő 
megállapodások, 
szerződések, 
engedélyek alapján 
adja ki a Közlekedési 
hatóság. Itt kerül 
rögzítésre, hogy milyen 
feltételek mentén, 
milyen műszaki 
paraméterekkel lehet 
üzemeltetni a kikötőt. 
Pl.: hány db hajóhely 
stb. 

Ennek 
meghosszabbítása 
folyamatban van. 
2021. szeptember 22-
én volt helyszíni 
szemle. Hiánypótlást 
írt elő a hatóság, 
melynek teljesítése 
folyamatban van. A 
hatóság ideiglenesen 
2021. december 22-ig 
meghosszabbította az 
üzembentartási 
engedélyt. 

Az egyes fázisok egymásra épülnek. Tehát mindegyik hatóságnál rendezni kell a kérdéseket. DE mindegyik 
hatósághoz ugyanazokat a tervanyagokat szükséges benyújtani majd. A tervek nagy része rendelkezésre áll, 

igazából ügyintézési feladtok vannak hátra. Az összes fázis engedélyezése kb. 12-18 hónapot vesz igénybe, az 
eddigi tapasztalatok alapján. 

Mederhasználati 
szerződés- MNV Zrt. 

Bérleti szerződés -
Vízügy

Vízjogi üzemeltetési 
engedély -

Katasztrófavédelem

NKH - kikötő 
üzemeltetési 

engedély
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