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KÖRNYEZETVÉDELMI OKOKBÓL KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁS ALÁ ESŐ VÍZTERÜLETEKEN BELSŐ ÉGÉSŰ 
MOTORRAL HAJTOTT KISHAJÓKKAL VÉGZETT HAJÓZÁSI TEVÉKENYSÉGHEZ SZÜKSÉGES  

ÜZEMELTETÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM ADATLAP 

 

 

 

 

A hajózási tevékenységet 

végző  
(a kishajó tulajdonosának, 
üzemben tartójának)  

adatai 

 
(Név, cím, elérhetőség) 

 

 
Irányítószám                                    Helység 
 
út, utca házszám 
 
Telefon:                                               Fax  
 
E-mail: 

A belső égésű motorral hajtott kishajó lajstromszáma  

 
 

Hajózási Engedély száma (ha a tevékenység hajózási 
engedély birtokában végezhető) 

 

 

A kishajó kifutását engedélyező személy(ek) neve(i) (4. és 

5. pontokban foglalt tevékenységre szóló kérelem 

esetén) 

 

 

A kishajó kikötőhelye 

 

 

A képzési engedély száma 
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A Hajózási tevékenység megnevezése, amely végzéséhez a 30/2003. (III.18.) Korm. rendelet 5/A.§ (1) alapján a 

hatóság üzemeltetési engedélyt adható (a megfelelőt x-el jelölje) 

 

 

 1. Tavon közlekedő vagy a hajózási hatóság engedélyével vízimunkát végző belvízi nagyhajó vagy 

úszómunkagép munkavégzését, tevékenységét kiszolgáló belső égésű motorral hajtott kishajójára 

vagy csónakjára, továbbá az Országos Mentő Szolgálat belső égésű motorral hajtott kishajójára. 

A kérelemhez csatolt dokumentumok (hivatal tölti ki):  

 hajólevél, vagy hajóbizonyítvány másolat, 

 a motoros kishajó azonosításra alkalmas adatai (ha nem kötelezett lajstromozásra) 

 az eljárási díj befizetését igazoló bizonylat / (29/2001. (IX.1.) KöViM Rendelet 1. sz. melléklet 18. g pontja 

alapján 41.000,- forint/. 

 

 

 

 2. Tavon kikötőhellyel rendelkező vitorlás sportszervezet tulajdonában lévő, tíz kísért egységenként 

egy kísérő motorosra.  

A kérelemhez csatolt dokumentumok (hivatal tölti ki):  

 vitorlás sportegyesület bejegyzését igazoló bírósági végzés hiteles másolata, 

 az egyesület hivatalos záró leltára, amelyben fel vannak tüntetve az egyesület vitorlás kishajói, vitorlás 

csónakjai, vitorlás vízi sporteszközei és az egyesület elnöke, valamint a leltározó bizottság aláírásával 

hitelesítette, 

 saját kikötő, vagy kikötőhely meglétét tanúsító igazolás, amely lehet a kikötő engedély száma, vagy bérelt 

kikötő esetén a bérleti szerződés, 

 a leltárban szereplő vitorlás kishajók hajóokmányainak másolata, vagy azok felsorolása, 

 hajólevél, vagy hajóbizonyítvány másolat, 

 az eljárási díj befizetését igazoló bizonylat / (29/2001. (IX.1.) KöViM Rendelet 1. sz. melléklet 18. h pontja 

alapján  36.000,- forint / hajózási engedélyköteles tevékenységhez a Rendelet g pontja alapján 41.000.- forint 

 

 

 

 3. Tavon kikötőhellyel rendelkező országos gyermekszervezet tulajdonában lévő, tíz kísért 

egységenként egy kísérő motorosra, ha az szervezett oktatáson vagy túrán nem tőkesúlyos vitorlás 

csónakokat vagy nem tőkesúlyos vitorlás kishajókat, illetve vitorlás vízi sporteszközöket kísér 

A kérelemhez csatolt dokumentumok (hivatal tölti ki):  

 országos gyermekszervezet bejegyzését igazoló bírósági végzés hiteles másolata, 

 a hivatalos záró leltára, amelyben fel vannak tüntetve az egyesület vitorlás kishajói, vitorlás csónakjai, vitorlás 

vízi sporteszközei és az egyesület elnöke, valamint a leltározó bizottság aláírásával hitelesítette, 

 saját kikötő, vagy kikötőhely meglétét tanúsító igazolás, amely lehet a kikötő engedély száma, vagy bérelt 

kikötő esetén a bérleti szerződés, 

 a leltárban szereplő vitorlás kishajók hajóokmányainak másolata, vagy azok felsorolása, 

 a versenyrendező nyilatkozata amely  igazolja, hogy igényli a versenyen résztvevő egyesület kishajójának 

részvételét, 

 hajólevél, vagy hajóbizonyítvány másolat, 

 a motoros kishajó azonosításra alkalmas adatai (ha nem kötelezett lajstromozásra) 

 az eljárási díj befizetését igazoló bizonylat / (29/2001. (IX.1.) KöViM Rendelet 1. sz. melléklet 18. h pontja 

alapján 36.000,- forint /. 

 

 

 

 



Hajózási Engedélyezési és Ellenőrzési Osztály 
1138 Budapest, Váci út 188. – 1387 Budapest Pf: 1007.  – Telefon: +36 (1) 474-1753 – Fax: +36 (1) 311-1412 

E-mail: heo@bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

 

 

 4. Kikötő, vízi sportpálya, valamint vízi repülőtér üzemeltetőjének egy belső égésű motorral hajtott 

kishajójára az üzemeltetési feladatok ellátására a létesítmény 300 m-es körzetében, továbbá, ha a 

létesítmény a parttól 300 méternél távolabb helyezkedik el, akkor a közelebbi part és a létesítmény 

közti legrövidebb útvonalra. 

A kérelemhez csatolt dokumentumok (hivatal tölti ki):  

 hajólevél, vagy hajóbizonyítvány másolat, vagy a motoros kishajó azonosításra alkalmas adatai (ha nem 

kötelezett lajstromozásra), 

 a vízi létesítmény érvényes üzemeltetési engedélyének száma (másolata), 

 az eljárási díj befizetését igazoló bizonylat / (29/2001. (IX.1.) KöViM Rendelet 1. sz. melléklet 18. h pontja 

alapján 36.000,- forint / hajózási engedélyköteles tevékenységhez a Rendelet g pontja alapján 41.000.- forint. 

 

 

 

 

5. Egy rendezvényre arra a belső égésű motorral hajtott kísérő vagy mentőmotorosra, amely a tavon 

kikötőhellyel nem rendelkező vitorlás, illetve egyéb sportszervezet, szövetség tulajdonában van, 

amennyiben a szervező egyesület vagy szövetség az általa rendezett és hatóságilag engedélyezett 

vitorlásversenyen, vízi rendezvényen nem tud a rendezvény engedélyében meghatározott számú, a 

vízterületre hatályos üzemeltetési engedéllyel rendelkező kísérő vagy mentőmotorost biztosítani. 

A kérelemhez csatolt dokumentumok (hivatal tölti ki):  

 a versenyrendező nyilatkozata, amelyben  igazolja, hogy igényli a versenyen részt vevő egyesület 

kishajójának részvételét, 

 hajólevél, vagy hajóbizonyítvány másolat, vagy a motoros kishajó azonosításra alkalmas adatai (ha nem 

kötelezett lajstromozásra) 

 az eljárási díj befizetését igazoló bizonylat / (29/2001. (IX.1.) KöViM Rendelet 1. sz. melléklet 18. h pontja 

alapján 36.000,- forint / hajózási engedélyköteles tevékenységhez a Rendelet g pontja alapján 41.000.- forint 

 

 

 6. Tógazdálkodással és víziút-fenntartással összefüggő feladatot végző belső égésű motorral hajtott 

kishajóra és csónakra.  

 

A kérelemhez csatolt dokumentumok (hivatal tölti ki):  

 hajólevél, vagy hajóbizonyítvány másolat, vagy a motoros kishajó azonosításra alkalmas adatai (ha nem 

kötelezett lajstromozásra) 

 hatályos cégbírósági bejegyzést igazoló okirat, vagy alapító okirat, ill. azok hiteles másolatai (a tevékenységi 

kör feltüntetésével), 

 az eljárási díj befizetését igazoló bizonylat / (29/2001. (IX.1.) KöViM Rendelet 1. sz. melléklet 18. g pontja 

alapján 41.000,- forint / 

 

 

 7. Bejegyzett vízi mentőegyesület útvonalengedéllyel közlekedő vízi mentőszolgálatot végző 

mentőmotorosára. 

A kérelemhez csatolt dokumentumok (hivatal tölti ki):  

 hajólevél, vagy hajóbizonyítvány másolat, 

 hatályos szervezeti és működési szabályzat, 

  együttműködési megállapodás az egyesület, és az adott vízterület vízi rendészeti feladatait ellátó hatóság 

között, 

 a tagok és az egyesület között létrejött megállapodás, tagnyilvántartás dokumentumai, 

 működési körzetet, riasztási rendet rögzítő utasítás, 

 az eljárási díj befizetését igazoló bizonylat / (29/2001. (IX.1.) KöViM Rendelet 1. sz. melléklet 18. g pontja 

alapján 41.000,- forint / 
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 8. Közforgalmú személyszállítást végző belső égésű motorral hajtott kishajóra vagy motorcsónakra.  

 

A kérelemhez csatolt dokumentumok (hivatal tölti ki):  

 menetrend (A menetrendnek májustól szeptemberig, legalább heti öt munkanapon, napi nyolc óra 

szolgáltatást kell meghirdetnie és megvalósítania. A menetrendet abban a kikötő(k)ben ahol a szolgáltatást 

igénybe lehet venni, jól látható helyen ki kell függeszteni, továbbá nyílt mindeni számára hozzáférhető 

internetes felületen közzé kell tenni – a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 53.§.). 

 hajólevél, vagy hajóbizonyítvány másolat, amelyből megállapítható, hogy a hajózási hatóság által utasok 

rendeltetésszerű szállítására alkalmasnak nyilvánított, legalább 9m testhosszúságú hajóval akarják a 

tevékenységet folytatni, 

 az eljárási díj befizetését igazoló bizonylat / (29/2001. (IX.1.) KöViM Rendelet 1. sz. melléklet 18. g  pontja 

alapján 41.000,- forint /. 

 

 

 

 9. Hivatásos hajósképzést és vizsgáztatást végző belső égésű motorral hajtott kishajóra vagy 

csónakra.  

A kérelemhez csatolt dokumentumok (hivatal tölti ki):  

 hajólevél, vagy hajóbizonyítvány másolat, 

 az eljárási díj befizetését igazoló bizonylat / (29/2001. (IX.1.) KöViM Rendelet 1. sz. melléklet 18. g pontja 

alapján 41.000,- forint / 

 

 

 

 

Kelt. .............………............., 20…….. (év) .......……......... (hó) ....... (nap). 
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