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ORSZÁGOS KÖZÚTI ÉS HAJÓZÁSI HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H A T Á R O Z A T  

 

Túravitorlás Sportklub (1024 Budapest, Káplár u. 10/a. Fsz.4.) – továbbiakban: Engedélyes – 

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 kikötő üzemben tartási engedélyezés tárgyban 

folyamatban lévő hajózási hatósági eljárás során a következő döntést hoztam: 

 

Engedélyes fenti tárgyban előterjesztet kérelmének, annak érdemi vizsgálatát követően  

 

h e l y t  a d o k .  

 

Engedélyes által Fonyód területén üzemeltetett, -/19/B/D/A/-/182-00 regisztrációs számú kishajó 

kikötő üzemben tartását engedélyezem, a következő feltételekkel: 

 

 

1. A kikötő adatai 

 

 

1.1. A kikötő tulajdonosa és az üzembentartó azonosító adatai 

 

Víziút: Balaton tó / ENSZ EGB IV. osztály / 2. zóna 

Kikötő közigazgatási egység: Fonyód 

Tulajdonos 

 

 

Üzemben tartó 

név: Túravitorlás Sportklub 

cím: 1024 Budapest, Káplár u. 10/a. Fsz.4. 

Üzemben tartó név: Túravitorlás Sportklub Fonyódi telep  

levelezési cím: dr. Németh Péter, 7627 Pécs, Havi-hegyi u. 58/1. 

kikötő címe: 8640 Fonyód, Sás u. 13. (Port Lacaj) 

telefon: (20)-206– 4739 

e-mail: tvskportlacaj@gmail.com    

 

 

 
 
 
Iktatószám:  BP/0803/740-6/2021. 

Ügyintéző: Battonyai Gyula 

Telefonszám: (06-1) 815 9623 

 

Tárgy: 

 

 

E-papír: 

Fonyód, TVSK „Port Lacaj” 

kikötő üzemben tartási 

engedélye  

20210908-2656 

mailto:tvskportlacaj@gmail.com
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1.2. A kikötő parti- és vízterületei 

 

Hrsz. Műv.ág 
Nagyság 

(ha, nm) 
Tulajdonos/Kezelő Üzemeltető 

8325/2 
kivett beépítetlen  

terület 
8 nm Magyar Állam/KöDuVizIg Engedélyes 

8325/4 
kivett kikötő és 

épület 
7737 nm Engedélyes Engedélyes 

8325/5 kivett kikötő 4921 nm Engedélyes Engedélyes 

02/120 kivett Balaton tó 5343 nm Magyar Állam/KöDuVizIg Engedélyes 

Az idegen tulajdonban lévő parti- és 

vízterület igénybevétel jogcíme, igazolása: 

Szfvár-A-0367/2021. számú Bérleti szerződés  

(2036. október 21.-ig) 

 

1.3. A kikötő hajózási adatai és műszaki jellemzői 

 

 földrajzi azonosítója: 

(WGS-84 rendszerben): 
46° 45' 14,76" É - 17° 33' 47,67" K 

A kikötő 

egyéb: -- 

regisztrációs száma: -/19/B/D/A/-/182-00 

Üzemeltetési formája: Saját használatú 

Kiépítése: tavi medencés kikötő  

Rendeltetése: kedvtelési célú kikötő kishajók részére 

Hajóútszélesség a bejáratban: 20 m  

Kikötőhelyek száma: 73 db kishajó részére 

 

1.4. A kikötő hajózási jelzései 

 

Kikötőbejárat jele: nappal: vörös-fehér vízszintesen sávozott oszlopon vörös 

hengert formáló test / zöld-fehér vízszintesen 

sávozott oszlopon zöld kúpot formáló test 

éjszaka: vörös hengert formáló test fehér fénnyel 

megvilágítva / zöld kúpot formáló test fehér 

fénnyel megvilágítva  

 

1.5. A kikötő vízrajzi adatai 

 

Mértékadó vízmérce: Siófok Helye: Siófok 

Jellemző értékek m B.f. m A.f. cm 

Vízmérce "0" pont magassága: 103,41 104,09 0,00 

Hajózási nagyvízszint (HNV): 104,51 105,19 +110 

Hajózási kisvízszint (HKV): 104,41 105,09 +100 
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1.6. A kikötő üzemeltetése, nyitva tartása, üzemideje, szolgálatok 

 

Naptári nyitva tartás: Időszakos, március 1-től október 30-ig  

Üzemideje naponta: 24 óra 

Sólyapálya: kishajók részére 

 

2. A kikötő üzemben tartásával kapcsolatos hajózási hatósági előírások 

 

Az Engedélyes köteles: 

2.1 A kikötő rendeltetésének megfelelő fenntartásáról és folyamatos karbantartásáról gondoskodni, 

ennek érdekében a Hatóságomnak benyújtott 2165/2021. tervszámú állapotrögzítő 

tervdokumentáció 1 példányát határozatom mellé csatolni és azzal együtt tartani, valamint a benne 

foglaltaknak eleget tenni: 

2.1.1   A 2165/2021. tervszámú állapotrögzítő tervdokumentációban és a 2021. októberében, 

Bárányos Bence e.v. által elvégzett függőleges kikötői partfal búvártechnikai felmérésen 

feltárt a 2021. október 19. napján készült búvár állapot felvételi jegyzőkönyvben rögzített 

és felsorolt hibák illetve hiányosságok javítását, megszüntetését az erre vonatkozó 2021. 

10. 21.-napján kelt nyilatkozatba foglalt ütemterv szerint elvégezni, melyről fényképpel 

ellátott készre jelentést kérek benyújtani. 

2.2  A mederfenék szintjét a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény 

létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről szóló 510/2017. (XII. 

29.) GKM rendelet – továbbiakban: Kikötőrendelet – 1. számú melléklet 1.2 pontjában 

meghatározottak szerint biztosítani köteles. 

2.3 A kikötő üzemeltetése során - az érintett vízterületre kiadott hatályos, valamint kiadásra kerülő 

Hajósoknak szóló hirdetményeket, illetve azok példányait, a kikötőt igénybe vevő hajók részére – 

szükség szerint – folyamatosan biztosítani. 

2.4 A kikötő üzemeltetésének szakszerű kiszolgálása és biztonsága érdekében - munka-, baleset,- 

tűzvédelmi és környezetszennyezéssel kapcsolatos kárelhárítási oktatásban részesített - 

megfelelő létszámú személyzetet biztosítani. 

2.5 Hatóságom jogelődje által kiadott 430/3/2006.ikt. számú határozatában felsorolt, a kikötő 

működésével kapcsolatos előírásait betartani. 

2.6 A kikötő üzemeltetési engedélyét (jelen határozatomat) a helyszínen tartani és megőrizni, azt az 

ellenőrzési jogosultsággal rendelkező hatóságok kérésére felmutatni, valamint a kikötő hatósági 

ellenőrzését biztosítani és elősegíteni. 

2.7  A függőleges kikötőpartfal vízfelszín alatti részeit 10 évenként megvizsgáltatni és a vizsgálat 

eredményéről a hajózási hatóságot tájékoztatni. 

2.8 A kikötő üzemeltetési engedélyét - annak lejárata előtt legalább 30 nappal - megkérni. 

2.9 Nyilvántartási naplót (Kikötőnaplót) vezetni, amelyben nyilván kell tartani a kikötői tevékenységért 

felelős szolgálatot, beérkező, illetőleg távozó úszó létesítményeket, jelentősebb eseményeket 

(baleset, káresemény, stb.), valamint a tűzoltási és mentési riadó gyakorlatokat. 

2.10 A kikötő területén és a kikötői létesítményekben a munka-, baleset-, tűz-, és környezetvédelmi 

előírásokat betartani és betartatni, minden olyan intézkedést megtenni, amely a kikötő 

üzemviteléből származó bármilyen veszélyes anyag vízbe,- talajba, valamint a levegőbe kerülését 

megakadályozza. 

2.11 Víz,- és környezetszennyezés esetén - a kötelező kárenyhítési intézkedések megtételével egy 

időben - haladéktalanul értesíteni kell a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságot. 

2.12 Az üzemeltetés során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést megszüntetni, az okozott 

károkért helytállni és a tevékenységet megelőző állapotot helyreállítani.  

2.13 A kikötő tulajdonosának, üzemeltetőjének vagy kezelőjének személyében és adataiban, illetőleg a 

kikötő üzemeltetési formájában, annak körülményeiben bekövetkezett változást 8 napon belül 

bejelenteni. 
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2.14 A kikötőt igénybe vevő hajók kommunális hulladékának gyűjtéséről és annak folyamatos 

elszállításáról gondoskodni. 

2.15 A kikötő működése során keletkező veszélyes hulladékok kezelését, azok környezetszennyezést 

kizáró gyűjtését biztosítani, veszélyes hulladék nyilvántartást rendszeresíteni. 

2.16 Az üzemeltetés során szükség szerint a parti közlekedési utakat munka,- balesetvédelem, valamint 

alkalmasság szempontjából ellenőrizni és az észlelelt hiányosságokat megszüntetni. 

2.17 A hajózási hatóságnak 24 órán belül bejelenteni, ha a kikötő üzemeltetése során 

2.17.1 haláleset, csonkulás, 3 vagy több személy együttes sérülése történt, 

2.17.2 100.000,- Ft-on felüli anyagi kár vagy tűz keletkezett. 

Ez a bejelentési kötelezettség független az egyéb rendeletekben, utasításokban előírt 

bejelentési kötelezettségektől. 

2.18. Tudomásul venni, hogy 

2.18.1 a kikötő üzemeltetését 2031. október 9.-ig engedélyezem; 

2.18.2 üzemeltetési engedélyem nem mentesít az egyéb jogszabályokban előírt hatósági 

engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól; 

2.18.3 a kikötőt - a vonatkozó hatályos jogszabályok értelmében - kikötői és hajózási 

létesítményeinek bővítéséhez, korszerűsítéséhez és átalakításához a hajózási hatóság 

engedélye szükséges; 

2.18.4     a kikötő üzemeltetésénél a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy 

az a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a 

környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást; 

2.18.5 amennyiben a hajózási hatóság az ellenőrzés során olyan hiányosságot tapasztal, amely 

emberi élet vagy a víziközlekedés, hajózási létesítmény biztonságát, illetve a környezetet 

veszélyezteti, a veszély elhárításáig a kikötő üzemeltetését felfüggeszti. 

 

Döntésem a közléssel végleges, ellene államigazgatási úton további fellebbezésnek helye nincs. 

A határozat bírósági felülvizsgálata iránt – jogszabálysértésre hivatkozva – közigazgatási pert indíthat a 

felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, a hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező bíróság előtt. 

A keresetlevél elektronikus formában nyújtható be a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/ honlapon 

keresztül. 

Tájékoztatom, hogy a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a keresetlevélben azonban kérhető a 

tárgyalás megtartása. A peres eljárás illetékköteles, amelyet a bíróság döntése szerint kell megfizetni. 

 

I n d o k o l á s 

 

Engedélyes 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 kikötő üzemben tartási engedély kérelemhez csatolt dokumentumokat megvizsgálva 

megállapítottam, hogy a kikötő üzemben tartásához a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más 

hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetésről szóló 

510/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet - a továbbiakban: Kikötőrendelet - 3. § (2) d) pontja szerint a 

hajózási hatóság engedélye szükséges, valamint azt, hogy a benyújtott dokumentáció alapján a 

tényállás teljes körűen nem tisztázott, a kikötő elvi létesítési engedély iránti kérelem elbírálása 

jelenleg nem lehetséges, ennek következtében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvény - a továbbiakban: Ákr. - 43. § (1) bekezdése alapján teljes eljárás lefolytatása mellett 

döntöttem, melyről a BP/0803/740-2/2020. iktatószámú végzésben rendelkeztem.  

 

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/
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Engedélyes a hajózási hatósági eljárási díjakról szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet 1. sz. melléklet 

11. pontja szerint számított 2.600.000,-Ft, azaz kétmillió-hatszázezer forint hajózási hatósági eljárási 

díjat 2021. szeptember 13. napján megfizette.  

Megállapítottam továbbá, hogy a Középdunántúli Vízügyi Igízgatóság, mint I. fokú Vízügyi Hatóság által 

kiadott, 20935/1984 számú, a kikötő vízilétesítményeire szóló vízjogi üzemeltetési engedély határozatlan 

ideig érvényes. 

Az eljárás keretében 2021. szeptember 22. napján a kikötőben helyszíni szemlét tartottam. A helyszíni 

szemle során az alábbi hiányosságokat állapítottam meg és vettem jegyzőkönyvbe, kötelezve az 

Engedélyest arra, hogy 30 napon belül nyújtsák be: 

- a kikötő mederbérleti szerződését, 

- a kikötő villamos eszközeinek, hálózatának érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálati 

jegyzőkönyvét, 

- a függőleges partfal búvárfelmérési jegyzőkönyvét, 

- a kikötő bejárati jelzéseinek karbantartásáról szóló készre jelentést. 

 

A továbbiakban Engedélyes 2021. október 21. érkeztetett beadványához csatolta a helyszíni szemlén 

előírtakat, ezzel a hiánypótlásban kiírtakat teljesítette. 

Engedélyes kérelmére az ügyben keletkezett valamennyi iratot megvizsgáltam, a vonatkozó jogszabályi 

előírásokat áttekintettem és megállapítottam, hogy a kikötő megfelel a 2000. évi XLII. törvény 79. §-ában 

említett saját használatú kikötővel szemben támasztott követelményeknek, a hajózási létesítmény 

engedélyezésének jogszabályi akadálya nincs és a kérelem teljesíthetőségének jogszabályi feltételei 

fennállnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 

A rendelkező részben karbantartási munkák elvégzését írtam elő, amelyben ajánlatos különös figyelmet 

fordítani többek között a fenékszínt megtartására, a kikötő partfalának, a kikötő vendégmólóinak, 

elektromos berendezéseinek folyamatosan rongálódó, erodálódó részeire annak érdekében, hogy a 

kikötő általános állapota, állagának megőrzése, javítása hosszabb távon is, tervszerűen és ütemezetten 

biztosítható legyen. 

A rendelkező részben szereplő döntést a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 85. §-a, és az 

Ákr. 15. § (1) bekezdése, és a 80. § 81. § - ai, valamint a Kikötőrendelet 27-30. §.-ai és az 1. számú 

mellékletének vonatkozó pontjai alapján hoztam meg. 

 

A bírósági felülvizsgálat lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése, és a közigazgatási perrendtartásról 

szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) alapján biztosítottam. A bíróság illetékességét a Kp. 13. § 

(3) bekezdés a) pontja állapítja meg. A Kp. 39. § (1) és (2) bekezdése értelmében:  

„(1) A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény 

közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez 

benyújtani.(…) (2) A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott 

nyomtatványon is előterjesztheti.” 

 

Az Ákr. 50. § (2) c. pontja értelmében az ügyintézési határidő 60 nap. Jelen döntés meghozatalával az 

ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem. 

 

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, 2021. november 2. 

 

dr. Sára Botond kormánymegbízott 

nevében és megbízásából: 

 Gencsi János 

             osztályvezető 
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