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Ügyfélfogadási idő: 

Hétfő 12.30 – 15.30 

Szerda 08.00 – 12.00 
 és 

12.30 – 15.30 
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HAJÓZÁSI ENGEDÉLY 

kérelemmel szemben támasztott követelményekről 
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T i s z t e l t  Ü g y f e l ü n k !  
 
 

1. A hajózási tevékenység végzésének feltétele 
 

Hajózási tevékenység csak a hajózási hatóság engedélyének (továbbiakban: 
hajózási engedély) birtokában végezhető. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. 
sz. törvény (Vkt.) 51.§. azt rögzíti, hogy bizonyos vízi közlekedési 
tevékenységekhez egységes tevékenységi engedély szükséges. 
 
Nem kell hajózási engedély: 
 
a.) a nyilvántartásba vételre nem kötelezett úszólétesítményekkel végzett hajózási 

tevékenységhez, 
b.) a központi költségvetési szervek jogszabályban előírt feladatainak saját 

eszközökkel való ellátásához, 
c.)  természetes személy vagy sportegyesület kizárólag kedvtelési célból folytatott 

hajózási tevékenységéhez, ide nem értve az oktatási céllal folytatott hajózási 
tevékenységet, 

d.) úszómű szálláshelyként vagy kikötő, hajózási létesítmény elemeként történő 
üzemeltetéséhez, kivéve a gazdasági célból történő üzemeltetést. 

 
2. Az állandó hajózási engedély kérelme 

 
Az adatlaphoz, kérelemhez csatolni kell, illetve azokon fel kell tüntetni:  

a)  a kérelmező nevét, székhelyét (telephelyét), telefonszámát, 

b)  azt a tevékenységet, amelyre a kérelmező a hajózási engedély kiadását kéri, 

- gazdasági célú hajózási tevékenység: ellenszolgáltatásért, illetőleg egyéb 
gazdasági tevékenység kiszolgálása során, vagy annak érdekében végzett 
hajózási tevékenység 

- hajózási tevékenység: vízen történő személyszállítás és árufuvarozás, más 
úszólétesítmény vízen vontatással, tolással vagy mellévett alakzatban való 
továbbítása, továbbá úszólétesítmények a vízen egyéb célból - pl. halászat, 
kedvtelés, kutatás, vendéglátás, vízi munkavégzés - való működtetése 

c)  azoknak az úszólétesítményeknek a fajtáját (személyhajó, tolóhajó, 
vontatóhajó, komp, stb.), lajstromszámát, nevét, jelét, összes vízkiszorítását, 
amelyekkel a kérelmező a hajózási tevékenységet folytatni kívánja, 

d)  egy hónapnál nem régebbi eredeti, vagy közjegyző által hitelesített cégkivonatot 
és aláírási címpéldányt másolatban. Egyéni vállalkozók esetében a vállalkozói 
igazolvány közjegyző által hitelesítet másolatát, illetve a nem gazdasági 
társaságként működő jogi személyeknél a tevékenység végzésének 
jogszerűségét bizonyító okirat (pl.: alapító okirat) aláírásra jogosultak aláírási 
nyilatkozatának közjegyző által hitelesített másolatát, 

Megjegyzés:  
1. a cégkivonat csatolása a kérelemhez nem feltétele a kérelem 
benyújtásának, de az ügyintézési időt rövidítheti, ha minden, az ügy 
elbírálásához szükséges dokumentum már a kérelem benyújtásakor 
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rendelkezésre áll. Ha a kérelmező nem csatolja a fenti okiratokat, a hajózási 
hatóság – az ügy elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránt – 
megkeresi a nyilvántartást vezető szervet 

2. az aláírási nyilatkozta csatolása abban az esetben nem kötelező, ha a 
kérelmező korábban a cégbíróságon már nyújtott be aláírási nyilatkozatot és a 
kérelméhez nem csatolt cégkivonatot hanem a megjegyzés 1. pontja szerint 
kell azt beszerezni 

e)  az Innovációs és Technológiai Minisztérium Hajózási Hatósági Főosztály (a 
korábbi NKH HKVO, vagy SMI HLFO, ill. KFF) által kiállított vizsgabizonyítvány 
fénymásolatát (28/2000(XII.18.) KöViM rend. 6.§ (1) bekezdés), 

f)  engedélyes nyilatkozatát, hogy a hajózási üzemeltetés vezető állandó jelleggel 
alkalmazott személy, 

g)  eredetiben, vagy közjegyző által hitelesített másolatban a pénzügyi 
teljesítőképességet igazoló okiratokat – NAV igazolás a köztartozás 
mentességről,  

Megjegyzés:  
1. a NAV igazolás elektronikus úton is benyújtható, azonban a kérelmezőnek 
ügyelnie kell arra, hogy az ún. e-szignót tartalmazó, elektronikusan hitelesített 
dokumentum a továbbítás, átküldés során ne veszítse el az elektronikus 
hitelesítését. Abban az esetben, ha az e-szignó hiányzik a dokumentumból, 
azt a hajózási hatóság nem fogadhatja el hiteles dokumentumként. 

h)  a hajózási üzemeltetés vezetőjének nyilatkozatát arról, hogy nem áll vízi jármű 
vezetésétől eltiltó jogerős bírósági vagy szabálysértési határozat hatálya alatt. ( 
Nem felel meg a személyes megbízhatóságnak az a személy, sem akit a 
kérelem benyújtását megelőző öt éven belül hajózási bírsággal sújtottak. ) 

i)  ha az üzemben tartó nem azonos az úszólétesítmény tulajdonosával, a kérelem 
benyújtásához a tulajdonos hozzájárulása szükséges. (a 198/2000 (XI.29.) 
Korm. rendelet 16.§ alapján, ha a tulajdonjog szétválik az üzembentartói jogtól, 
akkor azt a lajstromba be kell jegyeztetni) 

j)  a hajózási üzemeltetési vezető három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi 
bizonyítványa (2000. évi XLII. sz. tvr. 52/A. §. (2)) 

 
3.   Hajózási tevékenység végzésére jogosító egyéb engedélyek  

 

A hajózási tevékenység végzésére jogosító egyéb engedélyek lehetnek: 

1) kabotázs engedély [Vkt. 54.§, (1) bekezdése, 28/2000.(XII.18.) KöViM rendelet 
13.§ (1) bekezdése] 

2) harmadik lobogós forgalomban való részvételre adott engedély [Vkt. 55.§-ának 
(1) bekezdése, 28/2000.(XII.18.) KöViM rendelet 13.§ (2) bekezdése] 

3) harmadik országos forgalomban való részvételre adott engedély [Vkt. 55.§-ának 
(2) bekezdése, 28/2000.(XII.18.) KöViM rendelet 13.§ (2) bekezdése] 

4) különleges szállításra adott engedély [28/2000.(XII.18.) KöViM rendelet 13.§ 

 (3-4 ) bekezdése] 

5) hajózási kísérletre kiadott engedély [28/2000.(XII.18.) KöViM rendelet 13.§ 

 ( 5 ) bekezdése] 
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(1-5. pont a továbbiakban egyedi engedély) Az egyedi engedélyt a hajózási 
hatóság az úszólétesítmény üzembentartója által benyújtott kérelem alapján 
határozattal adja ki. 

Az egyedi kérelemben fel kell tüntetni: 

a.)  a kérelmező nevét, székhelyét (telephelyét) vagy lakóhelyét, telefonszámát 
b.)  az úszólétesítmény fajtáját, lajstromszámát, nevét, jelét, továbbá 
c.)   azt, hogy az úszólétesítmény milyen lobogó alatt közlekedik. 

A kérelemhez csatolni kell a 28/2000.(XII.18.) KöViM rendelet 13.§ megfelelő 
pontjai szerinti iratokat és adatokat. 

  
4. Hajózási engedély visszavonása 
 

Tájékoztatjuk a leendő engedélyest, hogy a hajózási hatóság a 
28/2000.(XII.18.)KöViM rendelet 15.§ felhatalmazása alapján a hajózási engedélyt 
visszavonja ha: 

a)  megállapítja, hogy a hajózási engedélyt kérő a kérelemben valótlan adatokat 
szerepeltetett, 

b)  a hajózási engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fent, 

c)  az engedélyes az engedélyezett tevékenységet megszünteti,  

d)  az engedélyes a hajózási tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő 
módon gyakorolja, 

e)  kérelemre. 
  
5. Eljárási díjak 
 
 Számlaszám: Az Innovációs és Technológiai Minisztériumnál vezetett 10032000-

00290713-38100004 sz. számla. 
 

 
a) hajózási engedély kiadásának alapdíja  

 aa) Magyarország államhatárain belüli vizekre  
továbbá vízkiszorítás tonnánként 

86 0000  
200 

 ab) Magyarország államhatárain belüli és kívüli vizekre  
továbbá vízkiszorítás tonnánként 

86 0000  
200 

 b) hajózási engedély meghosszabbítása esetén  
vízkiszorítás tonnánként 

3 0000  
200 

 c) a hajózási engedély módosítása  
vízkiszorítási tonnánként 

83 0000  
200 

 


